
  
  
  
  
  
  
  
  




 
  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

بيــــان العــــالج الــــرشعي للمــــس، مــــع بيــــان بعــــض صــــور  رســــالة يفه فهــــذ
 فيهــا شــتات كــالم العالمــة حممــد نــارص الــدين ُ مجعــت، الــسحر والــشعوذة

ُاخلــــاص هبـــــذا املوضــــوع مـــــن مجيــــع مـــــا وقفــــت عليـــــه مــــن تراثـــــه  األلبــــاين
املطبــــوع واملــــسموع، مــــع ترتيــــب مــــسائله وتبويبهــــا ليــــسهل عــــىل القــــارئ 

 .ملا يريده منهاالكريم تناوهلا والوصول 
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ َ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل  قــسم العقيــدة،موســوعة العالمــة األلبــاين ُ
تناوهلـــــا للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنـــــني هبــــــذا املوضــــــوع عــــــىل وجــــــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 مد بن سامل آل نعامنشادي بن حم.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه



 
 

٣ 

 
كثــري مــن اإلخــوان ..اإلنــس يف بالنــسبة للجــن وهــو تلــبس اجلــن..ســؤال: الــسائل

يقرؤون عىل اجلن ثم حيرض اجلني ثم يتكلم عىل لسان الرجل أو املرأة فإذا تكلم 
هــل .. أن يــسأل اجلنــي الــذي تلــبس الرجــل أو املــرأةهــل جيــوز هلــذا القــارئ الــشيخ

 ...ما بال فالن وابن فالن الفالين هل متلبس باجلني أو كذا أو كذا: يسأله
 ..هذا ال جيوز يا أخي؛ ألنه فيه استعانة باجلن :الشيخ
ــف االســتعانة أوال :مداخلــة ًولــو كــان اجلــن مــثال يــا شــيخ كي ثــم إن اجلــن ..ً

 ..يشء يف لن نخدمهم: يعني
فيـه اسـتعانة أم لـيس فيـه اسـتعانة؟ عنـدما أنـت ..أنـا ال أقـول اخلدمـة :الشيخ

تـــسأل هـــذا اجلنـــي املتلـــبس باإلنـــيس عـــن مـــسألة غائبـــة عنـــك باعتبـــارك مـــن 
 اإلنس أليس معنى ذلك أنك تستعني به؟

 . نعم:مداخلة
ــــشيخ ــــا! طيــــب :ال ــــاجلن هــــي مــــن : ولــــذلك قلن ال جيــــوز؛ ألن االســــتعانة ب

﴿الــرشك والــضالل  يف أســباب وقــوع اإلنــس
﴾) وقلنـا ألخونـا الـسائل وهـو )٦: اجلـن 
بأنـــه ال جيـــوز هلـــؤالء الـــذين يعنـــون : ًالظـــاهر كـــان نـــاقال عنـــك الـــسؤال، قلنـــا

آن فقـــــط كـــــام جـــــاء عـــــن بـــــإخراج اجلنـــــي املتلـــــبس باإلنـــــيس إال بـــــتالوة قـــــر
الرسول عليه السالم أو كام جاء عن ابن تيمية نفـسه وكـان حيكـي ذلـك عـن 



 
 

٤ 
ك كــام نــسمع اليــوم ومنــه هــذا الــسؤال هــذا ال جيــوز  نفــسه، وأمــا أكثــر مــن ذلــ

 .كل يشء يف دين اإلسالم؛ ولذلك علينا أن نتقي اهللا عز وجليف 
  )٠٠: ٠٨: ١٨/ ٣٣٦(" اهلدى والنور"
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 ما هي الطرق الرشعية ملحاولة إخراج هذا اجلن؟ :السائل
 .وهي تالوة القرآن..الطريقة الوحيدة هي :الشيخ
 ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جني؟ :مداخلة
ريض ربـــــام قـــــد يكـــــون هلـــــا ظـــــواهر ويكفـــــي منهـــــا أن يكـــــون املـــــ :الـــــشيخ

ًاملمـــسوس قـــد عـــالج نفـــسه مـــرارا وتكـــرار عـــن األطبـــاء املـــاديني فـــام نجـــح  ً
ـــــه لعلـــــه ممـــــسوس، يـــــذهب إىل بعـــــض  ـــــده قناعـــــة أن ـــــه، فيـــــصبح عن طـــــبهم في

بأنه يقرأ عىل أمثـال هـؤالء، لكـن هنـاك ظـاهرة مريبـة اآلن، وهـي ] فِرُع[من
 ..أن الناس

ل أردت أن أقــــــول أن مــــــس اجلــــــن لإلنــــــس هــــــذه حقيقــــــة رشعيــــــة ال ســــــبي
﴿: ه ربنـا عـز وجـل فيهـاِّشبُإلنكارها، ويف القرآن الكريم آيـة يـ

﴾) ٢٧٥: البقـرة( ،
فهــــذه اآليــــة تــــشري إىل أن الــــشيطان يمــــس اإلنــــسان ويتلبــــسه بحيــــث جيعلــــه 

رع، وانرصاع اإلنس حقيقـة واقعـة ال يمكـن إنكارهـا؛ ألننـا نـراه يرمتـي يصط
ًأرضـا وخيــرج الزبـد مــن فمــه وتتطـور مظــاهر بدنــه ويعـرتف الطــب إىل أنــه ال 

 يف  قـــد عــــالج بعـــض النــــاسصمعاجلـــة لديــــه هلـــذه الظــــاهرة، بيـــنام النبــــي 



 
 

٦ 
ي زمانه بتالوته بعض اآليات الكريمـة وخماطبتـه عليـه الـسالم للـشيطان الـذ

ًكـــان متلبـــسا بـــذاك اإلنــــسان، ثـــم جـــرى عـــىل هــــذا بعـــض العلـــامء األفاضــــل 
ــأهنم أبعــد العلــامء عــن اخلرافــة وعــن الــدجل وأن يمــيش مــن  الــذين نعتقــد ب
ًحتتهم الزغل أال وهو شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا، فقـد كـان مـشهورا 

لكـــن بمعاجلتـــه ألمثـــال هـــؤالء املـــصابني، فهـــذه حقيقـــة ال يمكـــن إنكارهـــا، 
أردت أن أقــــول بــــأن النــــاس اليــــوم داخلــــتهم كثــــري مــــن األوهــــام؛ بحيــــث أنــــه 
ًبمجــرد أن يــصاب أحــدهم بــيشء ولــو كــان أمــرا طبيعيــا إال ويتــوهم أن هنــاك  ً
ًســـحرا، أو يكـــون هنـــاك جنـــي متلـــبس حيـــول بـــني املـــسلم أو املـــسلمة ومـــا 

ليلــــة أمــــس اتــــصلت يب ..ًيريــــدون، هــــذا كثــــريا مــــا يقــــع ويف األمــــس القريــــب
املقدمــة أريــد أن أعــرض مــشكلتي  يف امرأتــان األوىل أم لــثالث بنــات تقــول

اب وال َّطـُعنـدي ثـالث بنـات يـأتيهم اخل: تفـضيل، فقالـت: فقلت هلـا.عليك
ـــضجرة مـــن هـــذه احلالـــة، فـــربام يكـــون هنـــاك  حيـــدث نـــصيب، فـــاألم كـــأم مت

تـــــسأل عـــــن معاجلـــــة بالطريقـــــة التـــــي ..ســـــحر أو يكـــــون هنـــــاك كتابـــــة أو كـــــذا
 فيهــا بعــض النــاس اليــوم مــن الكتابــة أو مــن خماطبــة مــن يظــن أنــه صَّصَختــ

 .متلبس بجني ونحو ذلك
احلقيقة أين أطلت النفس معهـا وأفهمتهـا بـأن هـذه ظـاهرة طبيعيـة يـا بنـت 
احلــــالل، وســــألتها عـــــن عمــــر ابنتهـــــا الكبــــرية فقالــــت ســـــبع وعــــرشين ســـــنة، 

صـة شــباب ًوالـصغرية سـبعة عـرش تقريبـا، قلـت هـذا الوضـع وضـع طبيعـي خا
اليـــوم مـــشغولني بالدراســـة وبالـــشغل وبـــايعني التعجيـــل بـــالزواج بمثـــل هـــذه 

 .الدراسة التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان



 
 

٧ 
ًاخلالصــــــة اقتنعــــــت منــــــي أخــــــريا أن الوضــــــع طبيعــــــي ولــــــيس لــــــه عالقــــــة 

 .إىل آخره..بموضوع السحر واجلن
 يف بعــــد قليــــل اتــــصلت بنــــت تــــسألني أظــــن تــــسألني عــــن الــــدكتور عــــادل

رقاء، تسألني ما رأيك هناك شخص يعالج بعـض النـاس الـذي يظـن أهنـم الز
أنـــت بنـــت املـــرأة التـــي كانـــت : ًمـــصابون بـــيشء مـــن املـــس، قلـــت هلـــا رأســـا

ًحتكـــي معـــي قبـــل دقـــائق؟ فوجئـــت، طبعـــا هـــي أنكـــرت، أخـــذت اخلالصـــة  َ ِ
الــسؤال وســألتها مــاذا  يف ًأتكلــم معهــا أيــضا، واخلالصــة أننــي تعمقــت معهــا

رجــل وهنــا الــشاهد اآلن، هــل عنـدما تــذهب إليــه املــرأة يمــد يــده يفعـل هــذا ال
َوبعـد ذلـك رقعـت .هـذا ال جيـوز: يـضع يـده عـىل جبينهـا، قلـت: إليها، قالت َّ َ

اجلـــواب بأنـــه مـــن فـــوق الثـــوب أو الغطـــاء أو مـــا شـــابه ذلـــك، قلـــت عـــىل كـــل 
حـــــال أنـــــا ال أســـــتطيع أن أجيبـــــك بجـــــواب ســـــلبي أو إجيـــــايب إال إذا عرفـــــت 

قلـت .أنـا ال أعرفـه:  هـذا الرجـل، هـل تعرفيـه أو ال تعرفيـه؟ قالـتحقيقة حال
 .والسالم عليكم.ليس عندي جواب: هلا

الــــــشاهد اآلن هنــــــاك وسوســــــة حــــــول هــــــذه الناحيــــــة مــــــع أن هــــــذه حقيقــــــة 
غلت هــذه الوسوســة مـن كثــري مــن النـاس الــذين يريــدون ُعوا فيهــا، واسـتَّفتوسـ

يتعـــــاطون هـــــذه املهنـــــة املـــــاء العكـــــر حتـــــى بعـــــض النـــــساء  يف أن يـــــصطادوا
ويتعــاطون مــع قــراءة بعــض اآليــات وقــد ال حيــسنون تالوهتــا أمــور هــي عــني 
الدجل، ولـذلك الـذي ينبغـي أن يكـون موقـف املـسلم مـن هـذه الظـاهرة هـو 
ًاإليـامن بـام سـبق ذكـره آنفـا أن اجلنـي قـد يتلـبس باإلنـيس، وأن معاجلـة هــذه 

يب بــيشء مــن هــذا فعليــه املــشكلة إنــام يكــون بــتالوة القــرآن فقــط، فمــن أصــ



 
 

٨ 
حــدود األحكــام الــرشعية  يف أن يـسأل عــن املــشايخ الــذين يتعــاطون الــتالوة

ـــك، بعـــضهم يـــستعملون الزيـــت، وبعـــضهم يـــستعملون  يف وال يتوســـعون ذل
ًاملــــاء الــــذي ألقــــي عــــىل إنــــاء مقــــروءا مكتوبــــا عليــــه بعــــض اآليــــات، وهــــذه  ً  

ء، ولكــن ال أجــد مــع األســف يفتــي بــه بعــض القــدامى واملحــدثني مــن العلــام
 .ًذلك سلفا يف هلم
   )٠٠: ١٤: ١٧/ ٦٢٧(" اهلدى والنور"



 
 

٩ 

 
 .أنا يعني أقرأ عىل املصابني باجلن: سؤال
 .حفظك اهللا :الشيخ
 .هذا املوضوع يف بارك اهللا فيك، وعندي بعض األسئلة :مداخلة
 . نعم:الشيخ
ــــا عنــــدما أقــــرأ أدعــــوا اجلنــــي لإلســــالم ويــــسلم واحلمــــد هللا أح :مداخلــــة ًيان

ــام ملــرض آخــر،  ومــرات أســاله عــن موضــع الــسحر لــيس فقــط للمــريض وإن
إخـراج الـسحر، يـساعد وخيـربك  يف ًهل سؤايل له جائز، وأحيانا هو يـساعد
إخراجـــــه وفـــــك الـــــسحر عـــــن هـــــذا  يف عـــــن مكـــــان الـــــصفة ويـــــساعد كـــــذلك
ه يأخـــذ الـــسحر ويفكـــه، ويعـــود املـــريض املـــريض هبـــذه الطريقـــة، هـــو نفـــس

ًمعاىف سليام خاليا من املرض، هل هذا جائز؟ ً 
 أنا أعتقد أنك سلفي معنا أليس كذلك؟ :الشيخ
 .أن نكون عند حسن الظناهللا نسأل  :مداخلة
 .إن شاء اهللا :الشيخ
 .نعم :مداخلة
 ذلك؟ يف فهل لك سلف :الشيخ



 
 

١٠ 
 .ال أعلم :مداخلة
 لم، فامذا يكون اجلواب؟وأنا مثلك ال أع :الشيخ
 السؤال؟ يف العالج أم يف املرض يف العالج أم يف :مداخلة
 أنت عن ايش عم تسأل؟ :الشيخ
 .عن السؤال وأنا بسأل عن العالج :مداخلة
 .العالج ووأنا أجيب عن السؤال :الشيخ
 هذا يف أثر يف العالج يف أما :مداخلة
 .ألن العالج ناتج عن سؤال :الشيخ
 .عمن :مداخلة
 َّوال ليس كذلك؟ :الشيخ
 ال، هناك نوعني  :مداخلة
 . آه:الشيخ
أننـــي أعــالج بالكتــاب والـــسنة، أقــرأ عــىل املـــريض : النــوع األول :مداخلــة

بعـــض اآليـــات التـــي وردت يعنـــي قرأهـــا رســـول اهللا مثـــل الفاحتـــة، مثـــل آيـــة 
 .الكريس، املعوذات

 ...معليش نحن ما هذا موضوعنا :الشيخ
ًيانا حيصل هذا مثال أقرأ مع هـذا اجلنـي ومـا يطلـع، فـأقرأ لكن أح :مداخلة ً

 ..عىل مريض آخر ويكون اجلني قد أسلم و



 
 

١١ 
 .يكون ما فيه حاجة هلذا :الشيخ
 .نعم :مداخلة
مـــا لـــك فيـــه ســـلف فأنـــت ســـلفي، ومـــا لـــيس لـــك فيـــه ســـلف فأنـــت  :الـــشيخ
 .خلفي

 .نعم :مداخلة
 .املسألة واضحة :الشيخ
  الكالم ال جيوز؟طيب يعني إن ملخص :مداخلة
 .ًال جيوز طبعا، هذا استعانة باجلن :الشيخ
 وقد حصل هذا ماذا أعمل؟ :مداخلة
 .هذا استعانة باجلن :الشيخ
 .حصل هذا :مداخلة
 .تب إىل اهللا :الشيخ
 .أستغفر اهللا :مداخلة
، ال جيوز سؤال اجلن أن هذا مرضـه كـذا مـا هـو عالجـه ...أي نعم :الشيخ

أســلم مــا دراك أنــه أســلم، جيــوز أن هــذا توريــة مــن شــان مــا هــو كــذا؟ قــال إنــه 
اجلاهليـة،  يف جيرك إىل قضية أخرى كام كانت تفعـل الـشياطني مـع العـرب

 .حيث ينطقون من أصناهم فيضلوهنم سواء السبيل
 .نعم :مداخلة



 
 

١٢ 
ًال جيـوز التعـاون مـع عــامل الغيـب إطالقـا، وال جيـوز منــاداهتم وال  :الـشيخ

 .جيوز الطلب منهم
 أما العالج فجائز :خلةمدا

: ســــلفي وخلفـــــي فقلنـــــا: انتهينـــــا ملـــــا ذكــــرت أن عالجـــــك نـــــوعني :الــــشيخ
 ].فال[عالجك السلفي فنعام هو، أما عالجك اخللفي 

 .طيب إذا أخربك وأنت يعني بدون أن تطلب منه بيشء :مداخلة
 .ال أسمع منه :الشيخ
 .ال أسمع منه :مداخلة
 :- لـك ذلـكَّأنـىو- :لـه عليـه الـسالمإال إن عرفت أنه صدق فيه قو :الشيخ

 .»صدقك وهو كذوب«
  ) ٠٠: ٢٣: ٣٥٥/٠٦(" اهلدى والنور "



 
 

١٣ 

 
هـــل جيـــوز للرجـــل الـــذي يقـــرأ عـــىل اإلنـــسان املـــريض بمـــسة مـــن اجلـــن بعـــد : الـــسائل

ثـل االسـتعانة حضور اجلن عـىل اإلنـسان املـريض، هـل جيـوز أن يـأمر اجلـن بـبعض أمـور م
ًبه عىل معرفة مكان كنز مثال، أو استخراج الكنز، أو معرفة إنـسان آخـر إذا كـان مريـضا بلمـسة  ً

 ًهذا جزاكم اهللا خريا؟ يف اجلن أم ال، ما حكم الدين
أول الــــسؤال مــــن قــــراءة القــــرآن عــــىل  يف ال جيــــوز إال مــــا جــــاء :اجلــــواب

ًر أو غـري ذلـك فهـذا أوال كـُاملمسوس باجلن، أما االستعانة بـاجلن عـىل مـا ذ
خــالف الــسنة العمليــة التــي جــرى عليهــا الرســول عليــه الــسالم، ومــن اهتــدى 

﴿: ًهبداه، وثانيا إنـه خمـالف لقولـه تعـاىل
﴾) نـى ، فاالسـتعاذة واالسـتعانة بمع)٦: اجلـن

ب نفـسه إلخـراج َّهـذا العـرص احلـارض ونـص يف واحد، فال جيـوز ملـن ابـتيل
اجلـــن مـــن املـــصابني بمـــس مـــنهم، بـــأن يتلـــو علـــيهم بعـــض اآليـــات، وبعـــض 

 .السنة الصحيحة، هذا جائز وما سواه فضالل يف االستعاذات املرشوعة
والـــشيطان إذا صـــح التعبـــري أشـــطن مـــن األمريكـــان والربيطـــان وغـــريهم، 

طلبــون املعونــة مــن شــياطني اجلــن، لــذلك أعنــي أن شــياطني اإلنــس ألهنــم ي
حيــنام يريــدون أن يــصلوا إىل بعــض أهــدافهم غــري املــرشوعة، يقــدمون بــني 

ًعـام، يعنــي مـصيدة يـصطادون هبــا الفريـسة بتقـديم يشء تــشتهيه ُيـدي ذلـك ط
نفوســـهم وتطمـــئن إليـــه قلــــوهبم، هكـــذا يفعـــل شــــياطني اإلنـــس، فـــام بــــالكم 



 
 

١٤ 
ًن الـــذين ال نعـــرف عـــنهم شـــيئا ســـوى أهنـــم قـــد يقـــدمون بعـــض بــشياطني اجلـــ

ًالعالجــــــات وهــــــي كــــــام قلــــــت آنفــــــا يعتــــــرب مــــــصيدة تعمــــــل الســــــتدراج هــــــذا 
املـستعني بـاجلن، ولــذلك فـنحن ال نجيــز اسـتعانة مـسلم بــاجلن الـذي يــوهم 
اإلنيس بأنه مسلم مـؤمن بـاهللا ورسـوله، ويظهـر أنـه صـالح وأنـه يريـد أن يعـني 

ــيس أن إخوانــه املــسلمني  مــن اإلنــس، هــذا أمــر غيــب ال يمكــن للمــسلم اإلن
يطمـــئن إليـــه، ونحــــن نعلـــم بالتجربــــة أحـــدنا يعــــارش مثيلـــه مــــن اإلنـــس ســــنني 
ك تبــني لــه بأنــه عــدو مبــني، وهــو إنــيس مثــل حكايتــه،  طويلــة، وإذا هــو بعــد ذلــ
ويــــركن إليــــه ويطمــــئن ويعتمــــد عليــــه، لكــــن بعــــد زمــــن طويــــل يتبــــني أن هــــذا 

ًسبيل الوصول إىل هـدف لـه، هـذا اهلـدف كـان جمهـوال   يفالتظاهر كله كان
ـــــيس طبيعـــــتهام واحـــــدة، تفكريمهـــــا  ـــــيس وإن ـــــسبة لآلخـــــر، وهـــــذا بـــــني إن بالن

إىل آخــره، فــام بــالكم بإنــيس يــستعني بجنــي، وأنــا أراين عــىل الــرغم ..واحــد
 : ًمن ضيق الوقت، سأرضب لكم مثال

ـــأهنم يستحـــرضون األرواح،  أرواح جـــرى يل مـــع أحـــد الـــذين يزعمـــون ب
 يف إىل آخــره،..ًابــن ســريين مــثال، روح الطبيــب ابــن ســينا، ابــن عــريب النكــرة

قــصة طويلــة نــروي لكــم خالصــتها، حــرضت جلــسة، أطفئــت األنــوار وبقــي 
هنـــاك نـــور خافـــت، يعنـــي بـــصعوبة أن متيـــز مـــن بجانبـــك، ثـــم بـــدأت اجللـــسة 

خلـت ملـا د ًوتبني يل فيام بعد زعم هذا املستحرض أهنـا جلـسة طبيـة، وفعـال
ـــرية،  ـــري، امـــرأة كب وجـــدت الـــصالة ممتلئـــة أربعـــة جـــدراهنا بالزبـــاين، شـــيخ كب

إىل آخــــره، كــــل هــــؤالء حــــرضوا لالستــــشفاء ..يــــدها طفــــل صــــغري يف امــــرأة
ك، هــذا مستحــرض  والتطبـب عــىل يــد روح الطبيــب الــذي سيحتـرضه حقــي بــ

دمـــــشق، أطفئـــــت األنـــــوار كـــــام قلنـــــا، وابتـــــدأ اجللـــــسة حقـــــي بيـــــك  يف هنـــــاك



 
 

١٥ 
وعلــــــيكم الــــــسالم ورمحــــــة اهللا : معنا بكلمــــــة اســــــتغربنا، قــــــالأفنــــــدي، فــــــس

وبركاته، واجللـسة كـام يقـال لـو ألقـي فيهـا إبـرة لـسمع صـوهتا، صـمت، ملـن 
 ..فيام بعد ستعرفون! يقول؟

ـــــدنا بالـــــشام بجـــــانبوه، يـــــسموه  ًأهـــــال وســـــهال دكتـــــور، واحـــــد يـــــسمون عن ً
ًبـا دكتـور، مرح: ما بعرف شـو بتـسموه إنـتم، يعنـي مـداهن، قـال لـه) مكولك(

عـىل أفـضالك، وزباينــا ..يلقـي كلمـة الطبيـب هـذا، ألنـه جـزاك اهللا خـري، احنـا
احلمــــد هللا بيكثــــروا بــــسبب الوصــــفات الطبيــــة الناجحــــة، مــــن هــــذا الكــــالم، 

إىل ..منطقــــة كــــذا يف واآلن عنــــدنا طفــــل صــــغري اســــمه كــــذا ابــــن كــــذا ســــاكن
ال يــا :  تقــولأمــه الغــالم حاملتــه  ســبعة شــهور،-نكتــة يف هنــا–آخــره، وعمــره 

دكتور هذا عمره تسعة مو سـبعة، املكولـك هـذا الـيل بجانـب الطبيـب يقـول 
 !اسكتي أنتي أعرف من الدكتور؟: هلا

الـــشاهد هـــذا رجـــل جـــالس حـــول طاولـــة مـــستديرة عليهـــا أرقـــام وفنجـــان 
مقلـــوب عـــىل وجهـــه، وحـــاطط هـــو إصـــبع هكـــذا وزوجتـــه جتاهـــه، واحلـــق 

ههــا ال يــرى منهــا يشء، رأينــا هــذا وج يف يقــال الزوجــة هنــاك مــستورة حتــى
الفنجان يلعب بريوح وبيجـي، يمـني ويـسار وهيـك إىل آخـره، فهمنـا أن هـذا 
الفنجــــان يمــــر عــــىل أرقــــام، يمــــيش دورة ودورتــــني يوقــــف وهــــو معــــه ورقــــة 
يكتــــب رمــــوز مطلــــع هــــو عليهــــا، ويــــشغل الفنجــــان مــــرتني وثــــالث وهكــــذا، 

 الــــسالمة، وهكــــذا بيعطــــي هــــذه الراشــــيتة للموظــــف املخــــتص للمــــرأة ومــــع
مقـــــدار ســـــاعة يـــــدخل مـــــريض وخيـــــرج مـــــريض ســـــاعة متـــــام زمنيـــــة انتهـــــت 
اجللـــسة، أوقــــدت األنـــوار، النــــاس احلــــضور وأنـــا مــــنهم مـــع األســــف كلهــــم 



 
 

١٦ 
اهللا يعطيــك العافيــة يــا دكتــور، اهللا جيزيــك اخلــري، لكــن أنــا أكــاد : بيقولــوا لــه

آثـار احلـرارة ًأتفجـر غيظـا، وخاصـة أنـه يومئـذ أنـا شـاب وأشـقر، وتظهـر عـيل 
والغضب، فلمح الرجـل، شـو رأي األسـتاذ، واهللا يـا أسـتاذ، يـا دكتـور يـا كـذا، 

: اجللـسة افتتحتهـا بقولـك: تفـضل، قلـت لـه: عندي سؤالني إذا بتـسمح، قـال
وعلـــيكم الـــسالم، : وعلـــيكم الـــسالم ورمحـــة اهللا وبركاتـــه، ملـــن كنـــت تقـــول

ــــاس جالــــسني، واحــــد يــــتكلم، واحــــد ــــا رديــــ: قــــال...والن ت الــــسالم عــــىل أن
هـــو : روح الـــدكتور الـــذي استحـــرضناه، قلـــت لـــه: أنـــو دكتـــور؟ قـــال.الــدكتور

ك؟ قــال ــ كيــف أنــت ســمعت هــذا الــسالم ونحــن مــا : نعــم، قلنــا لــه: ســلم علي
ال، : قــال.ســمعنا؟ هــل صــامخ أذنــك يعنــي تركيــب غــري تركيــب البــرش عامــة

ك تعرفــه حتــى تــدخل فيــه، هــاي  كــالم هــاي رس املهنــة، هــذا يشء مــا بإمكانــ
ًالـــصوفيني متامـــا، طيـــب وصـــاحبك مـــا بقـــدر أقـــول لـــه طبعـــا، هـــذا الـــيل عـــم  ً

ك، ملــا قــال لــه ك، كــامن الثــاين ســمع معــ ك معــ مرحبــا دكتــور، املهــم : يكولــ
نقــاش مــن الناحيــة الــذي يــسموهنا فــسيولوجية نفــسية، لكــن  يف دخلــت معــه

ور هــذا ًانتقلــت معــه رسيعــا إىل الــسؤال الثــاين وهــو الناحيــة الــرشعية، يــا دكتــ
ميـــت، : قلنـــا لـــه.ال، ميـــت: الــروح الـــيل حـــرضته إنـــسان ميـــت وال حـــي؟ قـــال

إمـا سـعيدة وإمـا شـقية، .كيف تستحرض روحه وهو بني روحني ال ثالـث هلـام
ًفــــإن كانــــت ســــعيدة فــــواهللا مــــا راح تــــدخل الــــدنيا مــــرة أخــــرى إطالقــــا؛ ألهنــــا 

أن القـرب قربها، وذكرنا بعض األحاديـث التـي تـدل عـىل  يف مشغولة بنعيمها
روضـــة مــــن ريــــاض اجلنــــة أو حفــــرة مــــن حفــــر النــــار، وإن كانــــت روح شــــقية 
فـــأوىل وأوىل أن ال تـــستطيع اخلـــروج مـــن ســـجنها املحـــيط هبـــا، كيـــف أنـــت 

 .ًتستطيع أن تستحرض هذه الروح، هذا رشعا غري ممكن



 
 

١٧ 
ًثانيـــــــا وأخـــــــريا وهنــــــــا الـــــــشاهد هـــــــب أن هــــــــذه الـــــــروح باســــــــتطاعتك أن : ً

ًهـذه روح الطبيــب ابـن سـينا مـثال املـسلم عــىل تستحـرضها، كيـف تعـرف أن 
ًعجــــره وبجــــره كــــام يقــــول العلــــامء العــــارفون بــــه، بأنــــه كــــان فيلــــسوفا وكــــان 
ـــري مـــن العقائـــد اإلســـالمية أو كـــان الـــدكتور الطبيـــب الـــرازي  ًمنحرفـــا عـــن كث
ًمثال قديم، شو عرفك إن هذا كافر مـرشك بـاهللا، جمـرد مـا يقـول لـك أنـا روح 

ني، اليــوم املعــامالت بــني البــرش، بــني دولــة ودولــة، ملــا فــالن، تقــول أنــت آمــ
الدولـة تريــد أن ترســل ســفري هلــا إىل دولــة أخــرى تبعــث مــع الــسفري شــهادات 

ـــك مـــن هـــذه املـــصطلحات، ..وقيـــود واعـــتامدات وختـــوم وتواقيـــع وغـــري ذل
ًحتـــى تكـــون الدولـــة املرســـل إليهـــا هـــذا الـــسفري مطمئنـــة إن هـــذا فعـــال ســـفري 

س دجـال جـاء ليلعـب عـىل هـذه الدولـة، وهـؤالء بـرش مـع دولة إسـالمية، ولـي
ك أن تعــرف أن هــذا  بعـضهم الــبعض، فهــذا عــامل مــن وراء الغيـب، مــن أيــن لــ
ًفعـــال الـــدكتور الفـــالين، مـــا وســـعه إال أن يقـــول وقـــد أفحـــم وأقيمـــت احلجـــة 

احلقيقــة يــا أســتاذ أن هــذه جلــسة طبيــة، وعنــدنا جلــسة علميــة إذا : عليــه، قــال
ً فيها فـأهال وسـهال، أنـا مـا صـدقت أن هنـاك جلـسة علميـةتريد أن تناقش ً...، 

يـوم األحــد، قلنـا لــه إن شـاء اهللا موعــدنا يـوم األحــد، : متـى؟ قــال يل: قلـت لــه
يـــشاء اهللا جـــاء يـــوم األحـــد فاضـــطررت أن أتعـــاون وأحـــد إخواننـــا هنـــاك كـــان 

املعــــارف، وكــــان هنــــاك حماولــــة إلصــــالح بعــــض الكتــــب التــــي  يف ًموظفــــا
ـــث ضـــعيفة تـــسمى بال رتبيـــة اإلســـالمية، كتـــب الرتبيـــة اإلســـالمية، فيهـــا أحادي

وموضــوعة وفيهــا أفكــار حنفيــة خمالفـــة للــسنة، فــدعاين أحــدهم أن أتعـــاون 
ًاملعــارف وأنــا لــست موظفــا واحلمــد هللا، لكــن عنــدي  يف معــه، هــو موظــف

شوية علم كام تعلمون، فرأيت االجتامع مـع هـذا الـشخص أوىل مـن الوفـاء 



 
 

١٨ 
اليـــوم املوعـــود يـــوم  يف ن صـــاحبي الـــذي أخـــذين إليـــه جـــاءينبالوعـــد، لكـــ

: ًاألحد صـباحا إىل مكتـب الظاهريـة عـىل أسـاس نتـو اعـد ونـذهب، قلـت لـه
أنـــا قـــصتي كـــذا وكـــذا ولـــن أســـتطيع أن أذهـــب معـــك، فأنـــت جـــزاك اهللا خـــري 

جلـــسة أخـــرى، ذهـــب الرجـــل وإذا بـــه  يف اذهـــب إليـــه واعتـــذر لـــه إن شـــاء اهللا
اليــوم املوعـود، ومظلــوم لــيس فيــه  يف ًس بـه أحــد إطالقــايفـاجئ أن البيــت لــي

: نـور ولـيس فيـه يشء، جــاء اليـوم الثـاين يقـول يل القــصة كـذا وكـذا، قلـت لــه
ــرص مــن اهللا لنــا، روح لعنــده األحــد الثــاين، طبعــا األحــد الثــاين بيالقيــه  ًهــذا ن
ـــ ـــأت، خليهـــا معاميـــة، أجين ا ِكالعـــادة، قلـــت لـــه أنـــا ال تقـــول لـــه أن الـــشيخ مل ي

حـسب املوعـد مـا وجـدناك، خــري إن شـاء اهللا يـا دكتـور يــا حقـي بيـك، قـال لــه 
ًهــذا الكــالم فعــال وهنــا الــشاهد يــا إخواننــا، وهنــا فــاعتربوا يــا أويل األبــصار، 

روح أنــــــت جبــــــت لنــــــا واحــــــد وهــــــايب كبــــــري خطــــــري، مــــــا بيحــــــب : قــــــال لــــــه
ك، هـذا الرجـل صــاحبنا نحـرض دروســ: قــال لـه! قاتلـه اهللا.الرسـول ه شـو عرفــ

عرفنـــي أنـــا بعـــدما : إىل آخـــره، قـــال لـــه..ص ًدائـــام قـــال اهللا، قـــال رســـول اهللا
 قـــال استحـــرض روح مـــدري مـــني نـــسيت -أنـــا رحـــت مـــن عنـــده: يعنـــي-راح،

أنـــــا، وســـــأله عنـــــي وأعطـــــاه هـــــذه البيانـــــات، أن هـــــذا رجـــــل وهـــــايب ال حيـــــب 
يــا مجاعــة هــذا دليــل أن هــؤالء يــستعينوا بالــشياطني، : ، فقلــتص الرســول
ًاك استحـــــضار أرواح هـــــذا أمـــــر مـــــستحيل، لكـــــن فعـــــال حيـــــرضهم لـــــيس هنـــــ

﴿و: الشياطني ويوحون إلـيهم كـام قـال رب العـاملني
﴾) إن : ، لـذلك أقـول)١١٢: األنعـام

ل ابتلـــوا، ألنـــه حقيقـــة كـــام كـــان هنـــاك أحـــد مـــن إخواننـــا الـــذين ابتلـــوا، وأقـــو
تبلغنـــــا األخبـــــار أن هـــــذا موضـــــع امتحـــــان واختبـــــار، فقـــــد تأتيـــــه امـــــرأة وهـــــي 



 
 

١٩ 
 يف مـــرصوعة وممـــسوسة، فقـــد يـــرى أنـــه مـــن الفائـــدة أن يمـــسها وأن جيـــسها

يف إىل آخره، فالـشيطان يـأيت مـن هـذه األبـواب اهلينـة  يف عنقها يف عضدها
رب ويكـرب حتـى تقـع الفتنـة الكـربى، أول األمر، ثـم ال يـزال األمـر يكـ يف اللينة

فإذا كان هناك أحد مـن إخواننـا ابـتيل أقـول فقـط، بـتالوة آيـات مـن كتـاب اهللا 
 إلخـراج اجلنـي الـصارع هلـذا ص أو من االستعاذات الثابتة عـن رسـول اهللا
مــــن اســــتطاع مــــنكم أن ينفــــع أخــــاه «: اإلنــــيس فهــــذا كــــام قــــال عليــــه الــــسالم

ك، وأيــن ســاكن، وأيــن  أمــا أن يــسأله مــا اســم»فليفعــل ك، مــا عملــ ك، مــا دينــ
عمــوم قولــه  يف إىل آخــره، هــذا داخــل..كــذا، وكيــف ينفــع املــرض الفــالين

﴿: ًتعاىل الذي ذكرتـه آنفـا
﴾)أسأل اهللا العافية والسالمة)٦: اجلن ،. 

  )٠٠: ٢٨: ١٧/ ٤٥٥"(اهلدى والنور"



 
 

٢٠ 

 
عنــدنا ظــاهرة اســتخراج اجلنــي مــن اإلنــيس، ويقــول اإلخــوة الــذين يــستخرجون : الــسؤال

الـيمن  يف ًاجلن من اإلنس، أن هذا نوع من أعامل الدعوة، وهـي ظـاهرة انتـرشت كثـريا عنـدنا
 فام تعليقكم عىل هذا؟

أعتقــد هــذا مــن الــبالء اجلديــد ًهــذا أيــضا هنــا ويف كــل مكــان، و: اجلــواب
هــذا  يف األصــل.هــذا الزمــان يف بــالد اإلســالم يف الــذي ابــتيل بــه املــسلمون

﴿: قوله تعـاىل عـن اجلـن
﴾ ) ًيئا ، فاالتـصال بـاجلن عـىل الطريقـة التـي ذكـرت شـ)٦:اجلـن

ًمنهــا ال جيــوز رشعـــا؛ ألن هــذا مـــن الكهانــة، كـــل مــا جيـــوز هــو مـــا ثبــت عـــن 
الرسـول عليــه الـسالم مــن تـالوة بعــض اآليـات القرآنيــة عـىل املــصاب بمــس 
مـــــن اجلـــــن، أمـــــا خماطبـــــة اجلـــــن وســـــؤاهلم واالســـــتعانة هبـــــم زعمـــــوا عـــــىل 

إىل آخـــره، فهـــذا مــــن ..اكتـــشاف الـــسحر وأيـــن موضـــوع، ومــــن الـــذي ســـحر
 يف لتـــي ال جيــوز تعاطيهـــا، والتـــي قــال عنهـــا الرســول عليـــه الـــسالمالكهانــة ا

َّمــن أتــى كاهنـــا فــصد«: كثــري مــن األحاديـــث الــصحيحة أنـــه قه بـــام يقــول فقـــد ً
، فهــذا القــرين اإلنــيس بــاجلني حيــنام يــسأله عــن »كفــر بــام أنــزل عــىل حممــد

يشء وجييبـــه فيـــصدقه، فقـــد شـــمله هـــذا الوعيـــد، كـــذلك الـــذي يـــذهب إليـــه 
 ً به فقد شمله هذا الوعيـد، فـال جيـوز تعـاطي هـذه املهنـة إطالقـا إالويستعني

ًهــذه احلــدود الــضيقة جــدا جــدا، وهــي تــالوة بعــض اآليــات عــىل املــرصوع يف  ً
إىل آخـــر مـــا هنالـــك مـــن ..لعـــل الـــصارع لـــه اجلنـــي خيـــرج منـــه، أمـــا ســـني وجـــيم

 .وليكن هذا آخر سؤال منك.اإلسالم يف تفاصيل، فهذا ال جيوز
  )٥٩٠/٠٠:٣١:٠٢"(النوراهلدى و"
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مــــنهم أســــأل األول وهــــو  يف أمــــر اجلــــن يف هنــــاك مــــسألتان..بالنــــسبة للجــــن يف :ســــؤال
  االســــــــــــتعانة بــــــــــــاجلن، مــــــــــــن املعلــــــــــــوم أن اجلـــــــــــــن لــــــــــــدينا أن اجلنــــــــــــي هنــــــــــــاك كـــــــــــــافر 

 .وفاسق ومسلم
 .أي واهللا :الشيخ
فهــــل جيــــوز للمــــسلم إذا كـــان باســــتطاعته أو وقــــع بعــــض األمــــور  :مداخلـــة

بعـــض األمــور الدنيويـــة، فهـــل  يف ًوظهــر لـــه اجلنــي مـــثال مــسلم، فاســـتعان بــه
، كـــــام اســـــتعني أنـــــا بـــــاألخ املـــــسلم ..جيـــــوز للمـــــسلم اســـــتعامل هـــــذا اجلـــــن

 .اإلنيس
أنـــت حيـــنام ذكــــرت االســـتعانة بـــاجلني املــــسلم مـــا يـــدريك أنــــه .. :الـــشيخ
 .مسلم

 !هو يقول :مداخلة
 هو يقول؟ :الشيخ
 . نعم:مداخلة
 . عندك جمهولوهو :الشيخ
 . نعم:مداخلة
 .وهو عندك جمهول :الشيخ
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 .جمهول ألين ال أعرفه.نعم :مداخلة
 .فكيف حتكم بشهادة جمهول :الشيخ
 .احلقيقة كأن بعض اإلخوة يف هو يعني :مداخلة
 ال أنا أسألك أنا أخ كان بجانبك ما يدريك؟ :الشيخ
 .ال أدري :مداخلة
 .السؤال من أصله خطأ: ًإذا :الشيخ
منطلقـــه األول العـــام، هـــل جيـــوز االســـتعانة بـــاجلن أم  يف بقـــى الـــسؤالفي

 .ال: ال؟ اجلواب
أمـــا تقــــسيم اجلــــن فلــــه اعتبــــاران تقــــسيم اجلــــن مــــن حيــــث فــــيهم الــــصالح 

﴿والطالح واملؤمن والكافر هذا صـحيح، 
﴾)١١: اجلن(. 

هذا من حيث الواقـع الغيبـي غـري مـشهود عنـدنا، أمـا تقـسيم اجلـن بالنـسبة 
: إلينـــا نحـــن البـــرش، فهـــذا التقـــسيم ضـــائع بالنـــسبة إلينـــا، ال نـــستطيع أن نقـــول

فـــالن الـــذي يــــتكلم معنـــا هــــو جنـــي مــــسلم، أو كـــافر، أو مــــسلم جنـــي مــــسلم 
ام؛ صـالح، أو مـسلم جنــي مـسلم صــالح، ال مـا نـستطيع أن نظهــر هـذه األحكــ

بــــالتعبري : الطبيعــــة يعنــــي: -كــــام يقولــــون اليــــوم-ألن هــــذا حكــــم عــــام وراء
نحـــن مــا نعـــرف الغيــب، وتــصديق املجهـــول ممــا هـــو وراء .الــرشعي الغيــب
ًالوقــــت الــــذي لــــيس رشعــــا فهــــو محاقــــة؛ ألنــــك لــــو جــــاءك  يف الغيـــب، هــــذه

ك، َكِشـارُأنـا رجـل مـسلم أمـني، وأريـد أن أ: ًإنسان ال تعرفه مطلقا، وقال لك
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ال توافق عىل هذا؛ ألنك ال تعرفـه، فمـن بـاب أوىل أال تقبـل شـهادة شـخص 

ك ك عــىل  .أنــا مــسلم صــالح طيــب: مــن وراء اجلــدار يقــول لــ وســأتعامل معــ
 .مقتىض الدين النصيحة من وراء اجلدار

 . نعم:مداخلة
 فهل يقبل اإلنسان هذه املعاملة؟ :الشيخ
 . ال:مداخلة
ك وراء جــدر، وراء ا :الــشيخ الــسؤال الــصحيح هــل : ًملــادة كلهــا إذافــام بالــ

ًال جيــوز مطلقــا، كــال هــو جــائز : ًجيــوز التعامــل مــع اجلــن مطلقــا؟ اجلــواب
فـــيام يتعلـــق بـــاجلن واإلنـــس إنـــام هـــو إذا غلـــب عـــىل الظـــن أن هنـــاك إنـــيس 
رصيع بسبب تسلط اجلني عليـه، فليـتىل عليـه بعـض اآليـات، وينـذر هبـا ولـه 

الــــسنة، أمــــا القــــرآن فهــــو حيــــذرنا مــــن  يف أكثــــر مــــن ذلــــك، فهــــذا الــــذي ثبــــت
االستعانة باجلن عىل لـسان اجلـن املـؤمنني الـذين جـاءوا إىل الرسـول عليـه 

 اِإلنـِس  وأَنه كَانَ ِرجالٌ ِمن﴿: السالم مؤمنني به، وحتدثوا عن واقعهم بمثل قوهلم

  اٍل ِمنوذُونَ ِبِرجعقًـا     يهر موهادفَـز ًعبـا وضـالالت:  أي)٦: اجلـن (﴾ الِْجن لـذلك ال جيـوز .ً
 .االستعانة باجلن، وهذا هو اجلواب عن السؤال

   )٠٠: ٠٣: ٥٠/ ٧٠٤(" اهلدى والنور"
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 ما حكم التعامل مع اجلن؟: سؤال
مــن قبــل أقــول التعامــل مــع اجلــن ضــاللة عــرصية، مل نكــن نــسمع  :الــشيخ

َّقبل هذا الزمان تعامل اإلنس مع اجلـن، ذلـك أمـر طبيعـي جـدا أن أال يمكـن  ً
 -عليــه الــصالة والــسالم-تعامـل اإلنــس مــع اجلـن الخــتالف الطبيعتــني، قـال

، )١٥: الـرمحن (﴾﴿: القـرآن يف ًتأكيدا ملا جـاء
خلقــت املالئكــة مــن «: -عليــه الــسالم- القــرآن قــال يف وزيـادة عــىل مــا جــاء

ُ، فـإذا البـرش خ»نـور، وخلـق اجلـان مـن نـار، وخلــق آدم ممـا وصـف لكـم قــوا ِلً
مــن طــني، واجلــان خلقــوا مــن نــار، فأنــا أعتقــد أن مــن يقــول بإمكــان التعامــل 

أصـل اخللقـة، مثلـه عنـدي كمثـل مـن قـد يقـول  يف مع اجلن مع هذا التفاوت
ا؟ تعامــل اإلنــس مــع املالئكــة، هــل يمكــن أن ومــا ســمعنا بعــد مــن يقــول مــاذ

ــأن اإلنــس بإمكــاهنم أن يتعــاملوا مــع املالئكــة، اجلــواب ال، ملــاذا؟ : نقــول ب
نفــس اجلــواب، خلقــت املالئكــة مــن نــور، وخلــق آدم ممــا وصــف لكــم أي 
مــن تــراب، فهــذا الــذي خلــق مــن تــراب، ال يمكنــه أن يتعامــل مــع الــذي خلــق 

كــن لإلنـــيس أن يتعامــل مـــع اجلنــي بمعنـــى ال يم: مــن نــور، كـــذلك أنــا أقـــول
التعامل الذي هـو معـروف بيننـا نحـن البـرش، نعـم يمكـن أن يكـون هنـاك نـوع 
مـــن التعامـــل بـــني اإلنـــيس واجلنـــي كـــام أنـــه يمكـــن أن يكـــون هنـــاك نـــوع مـــن 
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ً، لكــن هــذا نــادر نــادر جــدا جــدا، وال -ًأيــضا-التعامــل بــني اإلنــس واملالئكــة ً
َا شـاء امللـك، وشـاء اجلـان، أمـا أن يـشاء اإلنـس يمكن ذلك مـع النـدرة إال إذ

أن يتعامـــل معاملـــة مـــا مـــع ملـــك مـــا فهـــذا مـــستحيل، وأمـــا أن يـــشاء اإلنـــس أن 
يتعامـــل مــــع اجلــــن رغــــم أنــــف اجلـــن هــــذا مــــستحيل، ألن هــــذا كــــان معجــــزة 

 يف احلــديث الــصحيح يف ، ولــذلك جــاء-عليــه الــصالة والــسالم-لــسليامن
ً قــام يــصيل يومــا بالنــاس ص ًمعــا أن النبــيكلــيهام  يف البخــاري أو مــسلم أو

َإماما، وإذا هبم يرونه كأنه هيجم عىل يشء ويقـبض عليـه، وملـا سـ م، قـالوا ّلً
 »نعــم، إن الــشيطان هجــم«: يــا رســول اهللا، رأينــاك فعلــت كــذا وكــذا، قــال: لــه

عــيل ويف يـده شــعلة مـن نــار، يريــد « هـذا املعنــى -عليـه الــسالم-أو كـام قــال
يـــدي،  يف يت، فأخـــذت بعنقـــه حتـــى وجـــدت بـــرد لعابـــهأن يقطـــع عـــيل صـــال

﴿رب : -عليــه الــسالم-ولـوال دعــوة أخــي ســليامن
﴾)لربطتـه بـسارية مـن سـواري املـسجد حتـى يـصبح )٣٥: ص 

 تـــذكر دعـــاء -عليـــه الـــصالة والـــسالم-، لكـــن»أطفـــال املـــسلمني يلعبـــون بـــه
﴿رب : -عليــه الــسالم-أخيــه ســليامن

﴾)لــوال هــذه الــدعوة كــان الرســول ربطــه، لكنــه مل يفعــل؛ ألنــه )٣٥: ص ،
 .أطلق سبيله بالرغم أنه أراد أن يقطع عليه صالته

هـذا الزمـان مـن ختاطـب اإلنـس مـع اجلـن، أو اإلنـيس  يف فاآلن مـا يـشاع
َزعم-املهنةهذه  يف املتخصص َ  أن يتخاطب مـع اجلنـي وأن يتفـاهم معـه -َ

وأن يـــسأله عــــن داء هــــذا املــــصاب أو هــــذا املــــريض وعــــن عالجــــه هــــذا إىل 
ًحــدود معينــة يمكــن لكــن يمكــن واقعيــا وال يمكــن رشعــا؛ ألن لــيس كــل مــا  ً
ًهــــو ممكــــن واقعــــا يمكــــن أن جيــــوز رشعــــا، يمكــــن للمــــسلم أن ينــــال رزقــــه  ً
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ًبالتعامـل بالربـا، معـامالت كثـرية وكثـرية جـدا، لكـن باحلرام كام ابـتيل اليـوم 

ًهـــذا ال يمكـــن رشعــــا هـــذا ال جيــــوز رشعـــا فـــام كــــل مـــا جيــــوز واقعـــا جيــــوز  ً ً
 .ًرشعا

لذلك نحـن ننـصح الـذين ابتلـوا بإرقـاء املـرصوعني مـن اإلنـس بـاجلن أن 
 يف ال حييدوا أو أن ال يزيدوا عىل تـالوة القـرآن عـىل هـذا املـرصوع أو ذاك

لــيص هــذا اإلنــيس الــرصيع مــن ذاك اجلنــي الــرصيع، رصيــع اســم ســبيل خت
تنبيـه  يف مفعول واسم فاعـل، ففـي هـذه احلـدود فقـط جيـوز ومـا سـوى ذلـك

القــــرآن الكــــريم عــــىل أنــــه ال جيــــوز بــــشهادة اجلــــن الــــذين آمنــــوا بــــاهللا  يف لنــــا
﴿: قرآنه يف -عز وجل-ورسوله وقالوا كام حكى ربنا

﴾) وكانـت االسـتعانة )٦: اجلـن ،
حاجـــة للتعــــرض هلـــا، املهـــم أن االســـتعانة بــــاجلن  يف عـــىل أنـــواع، اآلن مـــا
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٢٧ 
بـاب االتـصال بـاجلن  يف مبارشة، لكـن مـن طائفـة معينـني وهـم الـذين دخلـوا

ــيس مل يكــن باســم : لــدين، وهــذا أخطــر مــن ذي قبــلباســم ا التنــويم املغناطي
الــدين وإنــام كــان باســم العلــم، استحــضار األرواح مل يكــن باســم الــدين إنــام 

ضــــاللة  يف ، أمــــا اآلن فــــبعض املــــسلمني وقعــــوا-ًأيــــضا-كــــان باســــم العلــــم
 ثبــت عنـه أنــه قــرأ -عليــه الـسالم-االسـتعانة بــاجلن باسـم الــدين، أنـه الرســول

ض اآليــات عــىل بعــض النــاس الــذين كــانوا يــرصعون مــن اجلــن فــشفاهم بعــ
اهللا؛ هـذا صــحيح، لكـن هــؤالء بـدأوا مــن هــذه النقطـة ثــم وسـعوا هــذه الــدائرة 

ــرصاين هيــودي : إىل الكــالم ك؟ ن هــل أنــت مــسلم؟ ال مــاين مــسلم، شــو دينــ
أشــهد أن ال : إه بيقــول..أســلم تــسلم، وكــالم: بــوذي، وبعــدين بيتكلمــوا معــه

ًال اهللا وأن حممـدا رســول اهللا، آمنـوا اإلنــس بكـالم اجلنــي وهـم ال يرونــه إلـه إ
ًوال حيسون بـه إطالقـا، نحنـا اليـوم سـنني طويلـة نتعامـل مـع بنـي جنـسنا إنـس 
مـــع إنـــس ســـنني بعـــد كـــل هـــذه الـــسنني بيتبـــني معـــك إنـــه هـــذا واهللا كـــان غـــاش 
ل إلــك، كيــف بــدك تتعامـــل مــع رجــل مــن اجلـــن ال تعــرف حقيقتــه، هــو بيقـــو

خـدمتك، شـو بـدك  يف أنـا مـؤمن أنـا تـرى: ًأسـلمت، أو بيقـول لـك سـلفا: لك
ًمني أنا حارض، هذا نـسمعه كثـريا، سـبحان اهللا، مـن هنـا يـدخل الـضالل عـىل 

 .وما معظم النار إال من مستصغر الرشر: املسلمني، كام يقال
ــى  يف بــدأنا مهنــة نتعاطاهــا اســتخراج اجلــن مــن اإلنــس وتوســعنا فيهــا حت

هــل يمكــن التعامــل مــع : ًعالقــات، أخــريا جــاء هــذا الــسؤال يف بقــىصــارت 
ًال يمكن، إال بـام ذكرتـه آنفـا مـن التفـصيل، والنـصيحة كـام : اجلن؟ اجلواب

معاجلـة اإلنـيس الـذي  يف ًقلت آنفـا أنـه ال جيـوز ملـسلم أن يزيـد عـىل الرقيـة
 ص  عليـه مـا شـاء مـن كتـاب اهللا، ومـن أدعيـة رسـول اهللارصعـه اجلنـي، يقـرأ



 
 

٢٨ 
الــــصحيحة وكفــــى، أمـــــا الزيــــادة عــــىل ذلـــــك، بعــــضهم بيــــستعملوا البخـــــور، 
ًوبعـــضهم يـــستعملون الزيـــت، مـــا أدري أشـــياء عجيبـــة جـــدا، هـــذا كلـــه متويـــه 
عــىل النــاس، وحماولــة االنفــراد هبــذه املهنــة عــن كــل النــاس؛ ألنــه لــو بقيــت 
القـــضية عـــىل تـــالوة آيـــات كـــل واحـــد بيحـــسن أنـــه يقـــرأ بعـــض اآليـــات، وإذا 

 -زعمــوا-اجلني خيــرج، ال بــدنا بقــى احليطــة بــيشء مــن التمويــه والــرسيةبــ
﴿: ر بقولـه تعـاىلِّذكـُطائفة دون طائفة، أ يف حتى خمصصة

﴾) عـز -، نـسأل اهللا)٦: اجلـن
 .نا إىل االستعانة باجلن أن حيفظنا عن أن يرصف-وجل

  )٠٠: ١٧: ٥٢/ ٦٧٨(" اهلدى والنور"



 
 

٢٩ 

 
ً مــثال »الــسارق«ســئل الــشيخ عــن حكــم مــا يدعيــه الــبعض مــن القــدرة عــىل معرفــة : ســؤال

 ]بطريقة التنويم املغناطييس
 الغيــب هبــذه هــذه وسـائل غــري رشعيــة، وال يمكـن االطــالع عـىل: فأجـاب

 النهــي صالطـرق املبتدعـة، ومــن الثابـت باألحاديــث الـصحيحة عــن النبـي 
ك قولــه َّدَاجلــازم القــاطع عــن إتيــان الــذين يــ عون اكتــشاف املغيبــات، مــن ذلــ

ــى كاهنــا فــصد«: عليــه الــصالة والــسالم َّمــن أت قه بــام قــال فقــد كفــر بــام أنــزل ً
ه عـــــن يشء ًمـــــن أتــــى عرافـــــا فــــسأل«:  ويف حـــــديث آخــــر»صعــــىل حممــــد 

مــن «:  وهــذا احلــديث الثــاين وبلفــظ»ًفــصدقه مل يقبــل لــه صــالة أربعــني يومــا
ق عـــىل كـــل هـــؤالء العـــرافني الـــذين يتعـــاطون وســـائل غـــري ُصدَ يـــ»ًأتـــى عرافـــا

معروفـــة عنـــد اجلامهـــري يزعمـــون أهنـــم يكتـــشفون هبـــا، ويتعرفـــون هبـــا عـــىل 
تهم ُ فقـــد يـــأمـــور غيبيـــة عنـــد مجـــاهري النـــاس، وبـــذلك يقـــع فتنـــة بـــني النـــاس،

ًمـــن أتـــى عرافــا فـــسأله عـــن «: أ املــتهم، فقولـــه عليـــه الــسالمَّربُالــربيء، وقـــد يـــ
، ولـذلك فـال جيـوز للمـسلم أن »ًيشء فصدقه مل يقبـل لـه صـالة أربعـني يومـا

يأيت مثل هـذا العـراف، مهـام كانـت وسـيلته، ويف احلـديث اآلخـر ممـا يؤكـد 
مـن أتـى «: عليـه الـسالمصـحيح مـسلم، قـال  يف األحاديث السابقة، وبعضها

ًعرافــا أو كاهنــا فــصدقه بــام يقــول فقــد كفــر بــام أنــزل عــىل حممــد  أنــا أعتقــد »ً
أن التنويم هذا هو من هذه الوسـائل الغيبيـة عـن النـاس، والتـي ال يـستطاع أن 



 
 

٣٠ 
 رشعيـة ًتخـذ وسـيلةُيثبت صحتها أو بطالهنا، وما كان كـذلك فـال ينبغـي أن ي

 .ً جوابا عن سؤالكالهتام األبرياء، هذا ما عندي
شــيخي موجــود عنــدنا اآلن األخ عــيل عبــد الفتــاح الشيــشاين، فيــه  :الــسائل

 .عنده مالحظة ممكن
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :عيل عبد الفتاح

 .عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته :الشيخ
 .سؤال تعقيب عىل نفس السؤال يا شيخ :عيل عبد الفتاح

 . عاد طلع الصوتما :الشيخ
 .ودي أعقب عىل نفس السؤال بسؤال آخر :عيل عبد الفتاح

 .تفضل :الشيخ
 .إن شاء اهللا تكون بخري... :عيل عبد الفتاح

 .اهللا حيفظك :الشيخ
هـذه األمــور الغيبيـة هـي غائبـة عــن النـاس يـا شـيخ، بالنــسبة  :عـيل عبـد الفتـاح

ه يأتيـه جنـي فيـتكلم هلذا الشخص الذي ينـوم بواسـطة الـدكتور عـادل أو غـري
 .هذا الشخص بلسان اجلني

 .ال تصف يل، االستحضار أعرفه، إنام قل ما تريد أن تبني عليه :الشيخ
أن هـذا يشء ال يعـرف اجلنـي إال ]هـذا[أريـد أن أبنـي عـىل  :عيل عبد الفتـاح

ًما حصل، فاألمور إذا رآها اجلن بواسطة اجلـن الـذي ينتـرش حيـث ال نـراهم 



 
 

٣١ 
م رأوا مـن رسق هـذا املـال، فـإذا متكـن هـذا الـشخص الـذي وهم يروننا، فهـ

ًيــستحكم يف اجلـــن أن يـــستنطق اجلنـــي فهــو خيربنـــا صـــاغرا بـــذلك، صـــاغرا  ً
 كام يقولون، فام رأيك بذلك؟

 .ساحمك اهللا يا شيخ عيل :اجلواب
 .آمني وأنت كذلك :عيل عبد الفتاح

  فــالن، مـــا الــسارق هلـــذا املــال هــو : لــو جــاءك إنـــيس تعرفــه، وقــال :الــشيخ
 هو موقفك؟

 .موقفي أسأله الدليل كيف تعرف :عيل عبد الفتاح
 .شو دليل، هو يدعي دعوى أين الدليل :الشيخ

أن : أقـــول لـــه كيـــف شـــفته كيـــف عرفـــت، فأنـــت هنـــا تقـــول :عـــيل عبـــد الفتـــاح
 ...احنا ال نرى اجلني،

 ًما قدم لك دليال، قدم لك دعوى، ماذا تقول؟ :الشيخ
 .ًاك اهللا خرياجز :عيل عبد الفتاح

  كيف؟:الشيخ
 .آخذ باجلواب األول معك: جزاك اهللا خري، يعني: أقول :عيل عبد الفتاح

ــــشيخ ــــيس وادعــــى أن املــــتهم هــــو : املوضــــوع :ال مــــاذا تقــــول إذا جــــاءك إن
 فالن، تقبل دعواه؟

 .ال جيوز :عيل عبد الفتاح



 
 

٣٢ 
 .وهو إنيس مثلك :الشيخ

 .ال جيوز :عيل عبد الفتاح
بــل دعــوى جنــي مزعــوم أنــه جنــي ال تعــرف إســالمه مــن فكيــف تق :الــشيخ

كفــره، ال تعــرف صــدقه مــن كذبــه، بمجــرد الــدعوى؟ مــا جيــوز هــذا بــارك اهللا 
 .فيك

بالنـــسبة للحـــديث الــــذي ذكرتـــه يـــا شـــيخ، إن شـــاء اهللا مــــا  :عـــيل عبـــد الفتـــاح
ً، أنــت ذكــرت مــن جــاء عرافــا فــصدقه مل تقبــل لــه ..تعتــربه جهــل منــي أو غبــاء

 ؟»ًفلم يصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوما«ًيوما، أليس صالة أربعني 
   كيف؟:الشيخ

فلـــم يـــصدقه مل تقبـــل لـــه صـــالة أربعـــني «:ألـــيس احلـــديث:عـــيل عبـــد الفتـــاح
 ؟»ًيوما

 كيف فلم يصدقه؟ :الشيخ
 ).أظن(أنا كنت  :عيل عبد الفتاح

 .فصدقه فصدقه، ليس فلم يصدقه :الشيخ
 صــنفني احلــديث، الــذي ال يــصدقه مل أنــا كنــت أعتقــد أنــه: عــيل عبــد الفتــاح

 .ص تقبل له صالة أربعني يوم، والذي يصدقه كفر بام أنزل عىل حممد
صــحيح مــسلم هــذا اللفــظ، أمــا حــديثك فبحاجــة  يف احلــديث هنــا :الــشيخ
 ...سندُإىل أن ي



 
 

٣٣ 
 يف بعضهم أسـتاذي يـستدل بقـول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة :عيل عبد الفتاح

 .هذه حجةاملجلد التاسع عرش فهل 
 املجلد التاسع عرش ما الذي يدريني؟ يف ماذا يقول ابن تيمية :الشيخ

 .جيوز االستعانة يا شيخ :عيل عبد الفتاح
 يعني بمن؟ :الشيخ

 .باجلن :عيل عبد الفتاح
، أن يفعــل هــو ويفعــل بعــض يــا حبيبــي االســتعانة بــاجلن للــشفاء :الــشيخ

 .أن يؤخذ كالم ابن تيميةالناس اليوم مش الهتام األبرياء، ال جيوز 
 أستاذنا اآلن بالشفاء جيوز؟ :عيل عبد الفتاح

آيـات وأحاديـث وبـس، ولـيس هنـاك رشخيـة  يف هـذا نقولـه إذا كـان :الشيخ
وبطيخـــة وكتابـــة أحـــرف مقطعـــة واســـتعانة بالـــشياطني، جيـــوز، كـــل يشء لـــه 

 .جماله
 .جزاك اهللا خري يا شيخي :عيل عبد الفتاح

 .وإياك :الشيخ

                                                
هـــذه املـــسألة أنـــه يريـــد جـــواز التعامـــل مـــع اجلـــن  يف يظهـــر يل مـــن جممـــوع كـــالم الـــشيخ) ١(

 بإنـذاره بآيـات القــرآن وإرهابـه هبـا مــن خـالل قــراءة القـرآن عـىل املــرصوع كـام رصح هبــذا
 .غري ما موضعيف 



 
 

٣٤ 
ًهــذه احلالــة وحالــة أيــضا الــشفاء مــن املــرض  يف أال يقــال!شــيخنا :مداخلــة

أو كـــــــذا يــــــــسد هـــــــذا البــــــــاب ألنـــــــه يــــــــؤدي إىل الـــــــرشك والبــــــــدع والرتهــــــــات 
 دين اهللا عز وجل؟ يف واخلزعبالت

يمكــــن أن يقــــال هــــذا، لكــــن مــــا نــــستطيع أن نفرضــــه عــــىل أنـــــاس  :الــــشيخ
ل هنـــا غـــري املجـــا: يقومــون بطـــرد اجلـــن الـــذي يـــرصع اإلنــيس بآيـــات، يعنـــي

املجــال هنــاك، املجــال هنــا إخــراج اجلنــي الــصارع مــن املــرصوع بآيــات أو 
ًأحاديـــث أو أدعيـــة نبويـــة، فهـــذه قـــضية حمـــدودة النطـــاق جـــدا، أمـــا االتـــصال 

 .باجلن الكتشاف املغيبات فهذه يصدق عليها األحاديث السابقة
ًطيـــب شـــيخي أيـــضا املـــرصوع بـــاجلن هـــل جيـــوز ملـــن يريــــد أن  :الـــسؤال
 ًه أن يستعني مثال حتى يعرف كيف يعاجله أو كذا؟يعاجل

ال، ما جيـوز، ألنـه يعـود األمـر إىل االسـتعانة بمجهـولني، ال تعـرف  :الشيخ
 .صدقهم من كذهبم

  )٠٠: ٤٤: ٠٩/ ٢٧( "اهلدى والنور " 



 
 

٣٥ 

 

 حكم التنويم املغناطييس ما حكمه؟: سؤال
ــرصة :الــشيخ دجــل : تــدجيل.."تــدجيل عــرصي"اعتقــادي   يفبكلمــة خمت

 عرصي، دجل يتناسب مع الزمن والرقي املزعوم، فهمتني؟
 .نستطيع أن نقول أنه ال جيوز: نعم، يعني :مداخلة
 .ًطبعا ال جيوز :الشيخ
 سبب احلرمة شيخنا؟ :مداخلة
ألنه إذا كان األمـر يقـف فقـط عنـد التنـويم فـألن فيـه تعـاطي أسـباب  :الشيخ

ــــاس كلهــــم، وهــــي تــــستغلال يــــدركها  ًســــبيل مــــا أرشت إليــــه آنفــــا مــــن  يف الن ُ
ك مــا يــسمى اليــوم باستحــضار األرواح، فكــل  التــدجيل والتــرضير، ومثــل ذلــ
ذلـــــك تــــــدجيل عـــــرصي، واملــــــسلم ال يعتمــــــد إال عـــــىل األســــــباب امليــــــرسة 

 .نطاق العلم والتجربة يف لة التي تدخلَّاملذل
ــ: شــيخنا إذا ســمحت يعنــي :مداخلــة سؤال أحــد األصــدقاء يل كــان ســأل ال

وكــام تعلــم االمتحانــات التــوجيهي عــىل األبــواب، وهــو غــري مــستعد ...اآلن
ًمتامــا لالمتحانــات، فعــرض عليــه أحــد أصــدقائه أو أقربائــه، عــرض عليــه أنــه 
ــيس وحيفظــه املــواد بحيــث يكــون حافظهــا متامــا، فــام  ًينومــه تنــويام مغناطي ُ ُِّ َ ُ ً

 رأيك؟



 
 

٣٦ 
ــــــشيخ ــــــسبة هلــــــ :ال ــــــده للمعلمــــــني ًأوال هــــــذه بالن ــــــة مــــــن عن ذا الطالــــــب خيان

مثلــــــه أن يكــــــد وأن يتعــــــب وأن جيتهــــــد  يف واملدرســــــني؛ ألنــــــه املفــــــروض
لينجح، وهذا املثال الذي تسأل عنـه اآلن هـو مـن مجلـة األمثلـة التـي تـصلح 
ًلتأييــد مــا قلتــه آنفــا، مـــا رأيــك فــيام لــو أن الطلبـــة كلهــم جلــؤوا إىل مثــل هـــذه 

ة ليستحـرضوا كـام لـو فتحـوا الكتـاب ونقلـوا الوسيلة من احتيـال عـىل أسـاتذ
العلــــم ويف الدراســــة عــــىل هــــذا  يف منـــه وزوروا، فهــــل يكــــون صــــالح األمـــة

 األسلوب؟
 .ًطبعا ال :مداخلة
 .فإذا عرفت فالزم :الشيخ
  للداللــــة عــــىل ...جــــزاك اهللا خــــري شــــيخنا هــــل مــــن نــــص رشعــــي :مداخلــــة

 احلرمة هذه؟
 .رك اهللا فيكيا أخي ما يكفيك هذا املثال با :الشيخ
 .اهللا يبارك فيك شيخنا :مداخلة
  .)١(»من غشنا فليس منا« :الشيخ
 .ًجزاك اهللا خريا شيخنا :مداخلة
 .وإياك إن شاء اهللا :الشيخ

   )٠٠: ٠٧: ٢٥/ ٣٢٤(" اهلدى والنور "

                                                
 ).٢٩٤رقم( مسلم )١(



 
 

٣٧ 

 
  هــــــــــل جيــــــــــوز اســــــــــتعامل التنــــــــــويم املغناطيــــــــــيس الســــــــــتخراج يشء مــــــــــا : الــــــــــسؤال
 من األرض؟
هـذه كانـت قديمـة بطــرق باخـت وبـارت، اآلن طلعـوا لنـا بطــرق  :اجلـواب

 .تنويم مغناطييس، وهذا التدجيل عرصي ال جيوز االعتامد عليه
  )٠٠: ٤٥: ١٤١/٣٥(" اهلدى والنور "



 
 

٣٨ 

 
فكثـــري مـــن يـــدور كثـــري مـــن األمـــر حـــول موضـــوع تلـــبس اجلنـــي باإلنـــيس، : ...الـــسؤال

ر مــن اجلــان ومــن التلــبس وحــول مــسألة إخــراج اجلنــي هبــذه الطــرق ِّذُاألدبيـات صــدرت حتــ
 هذا املوضوع؟ يف حبينا نسمع رأيك: التي نسمعها، يعني

ُنحـــن كثـــريا مـــا نـــ :الـــشيخ سأل عـــن هـــذا، واليـــوم بالـــذات ســـألني ســـائل مـــن ً
رت أنــه ،لكــن كــأين شــع-أنــه هــو نــسب هــذا إىل غــريه: الــضفة الغربيــة، يقــول

ّهو املعني، بأنـه هنـاك شـخص مـن اإلخـوان الطيبـني لـه أخ جنـي صـالح وأنـه 
إذا : هــذا الــصدد، وقــال يل يف ًيــستقي منــه األخبــار، فأنــا تكلمــت معــه طــويال

ك بعــض التفاصـيل، قلــت لــه ك عـىل موعــد حتــدده لكـي نعطيــ : شـئت أنــا آتيــ
ن كـام يقولـون أنا آسف ألين أعتقد أن االستعانة باجلن أو املؤاخـاة مـع اجلـ

اليوم هذا سـبيل ضـالل، وأنـه ال جيـوز للمـسلم أن يـستعني بمـن يظـن أنـه مـن 
﴿: اجلن لقولـه تبـارك وتعـاىل

﴾) وباإلضـافة إىل ذلـك أن املـسلم خيـالط أخـاه )٦: اجلـن 
نـــيس ســـنني طويلـــة وهـــو واثـــق بـــه وإذا بـــه بعـــد هـــذه الـــسنني كلهـــا املـــسلم اإل

إلـخ، ..يتبني أنه ليس كذلك، وهو مثلـه يعاملـه ويفهـم منـه ويأخـذ ويعطـي وو
َفكيف بإمكان اإلنيس أن يعرف هذا الشخص الذي هو مـن عـامل مـا يـسمى 
ــف بإمكانــه أن يعــرف أنــه مــسلم أو كــافر أو يعــرف  ــام وراء املــادة، كي اليــوم ب

 يف  صــالح أو طــالح، ونحـــن اإلنــس مــا نقــدر نـــتمكن مــن الوثــوق بعـــضناأنــه
 .بعض



 
 

٣٩ 
الـــسنة  يف ًولــذلك فـــنحن نـــرى ســـد هـــذا البـــاب إطالقـــا إال فقـــط ممـــا ثبـــت

ً أوال، وعــــن بعــــض علــــامء املــــسلمني ثانيــــا، ويف مقــــدمتهم ص عــــن النبــــي ً
 مــن تــالوة بعــض اآليــات القرآنيــة عــىل ،شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا

ًسوس مــن اجلـن، هــذا يمكـن أن يقــال بجـوازه، وفائدتــه ملموسـة قــديام املمـ
ـــأكثر مـــن هـــذا القـــدر فهـــذا ال جيـــوز رشعـــا، ألنـــه مـــن  ًوحـــديثا، أمـــا التوســـع ب ً

ل هذا اإلنـيس هبـذا اجلنـي بـام قـد َّضلُمزالق األقدام، وألنه من املمكن أن ي
ــيس أهنــا معلومــات صــ حيحة يقدمــه إليــه مــن أخبــار أو معلومــات يتــوهم اإلن

 .وصادقة، هذا ما نعتقده وندين اهللا به
 .اإلنيس يف طيب، عملية دخول اجلني :السائل
﴿: ًهذا ال يمكن إنكاره أوال؛ لظـاهر اآليـة املعروفـة :الشيخ

﴾)وثانيـا ملجـيء بعـض األحاديـث وكـام تعلـم )٢٧٥: البقرة ،ً
ًح القـــرآن وتفـــرسه وتزيــده بيانـــا عـــىل بيــان، ففـــي بعـــض ِّوضــُتًأن الــسنة دائـــام 

َ مــر بــأمرأة عجــوز وعنــدها صــبي هلــا يــرصع، فقــرأ ص األحاديــث بــأن النبــي ْ ُ
 عليــــه بعــــض اآليــــات وخاطــــب اجلنــــي املتلــــبس بــــذلك الغــــالم، ص النبـــي

وأمره باخلروج فخرج وكأنه خرج من بـدن ذلـك الـصبي يشء مـن الـدخان، 
ًصــدده، وملــا رجــع مــر أيــضا بــاملرأة  يف ه فــيام كــان طريقــصثــم تــابع النبــي

العجــوز فــسأله عــن صــبيها وغالماهــا فأجابــت بأنــه واحلمــد هللا بخــري، فمثــل 
هذا يؤكد أن معنى اآلية هو عىل ظاهرهـا، وأنـه ال جمـال لتأويلهـا كـام يفعـل 

ًبـــوا كثـــريا مـــن ِّقرُاليـــوم بعـــض اإلســـالميني املعـــارصين الـــذين حيـــاولون أن ي
لغيبيــــة إىل العقــــول البــــرشية وبخاصــــة إذا كانــــت هــــذه العقــــول مــــن األمــــور ا



 
 

٤٠ 
ــــامن، وأول رشط مــــن رشوط  العقــــول املاديــــة التــــي مل تتــــرشب بــــرشف اإلي

أول ســــورة  يف القـــرآن الكـــريم يف اإليـــامن هـــو كـــام قـــال اهللا تبــــارك وتعـــاىل
 مـن هـم؟ )٢، ١: قـرة الب(﴾﴿: البقـرة
﴿﴾) يف شاركناُ فـنحن معـرش املـسلمني وربـام يـ)٣: البقـرة 

ــؤمن بــيشء اســمه  هــذا بعــض املتــدينني بــبعض األديــان األخــرى املنحرفــة ن
جـن، كــام نــؤمن بعــامل ثالــث أال وهــم املالئكــة، وهــذا اإليــامن وذاك هــو مــن 

ــامن بالغيــب الــذي ال يــدخ عــامل املحــسوسات واملاديــات، فلهــذا  يف لاإلي
ًجيــب اإليـــامن أوال بـــاجلن كخلـــق مـــن خلـــق اهللا عـــز وجـــل، وأن هلـــم طبـــائع 

بعـض األحاديـث الـصحيحة، ومنهـا ممـا يتعلـق  يف وهلم عـادات جـاء ذكرهـا
 ...ًبسؤالك ما ذكرت لك آنفا

 .طيب، بالنسبة لتشكل اجلن عىل شكل بعض املخلوقات :السائل
ًيــضا وارد، وحيــرضين هبــذه املناســبة قــصة أيب هريــرة حيــنام هــذا أ :الــشيخ

ًكــان حارســا عــىل بيــت املــال، حيــث كــان ليلــة حيــنام رأى شخــصا ال يــدري  ً
ثوبـه مـن التمـر بيـت املـال، فهجـم عليـه وقـبض عليــه  يف مـن أيـن دخـل حيثـو

إين رب عيـــال وفقـــري ومـــن : ، فاســـتعطفه وقـــالص ويريـــد أن يـــسلمه للنبـــي
، فرتجـــاه أن يطلـــق ســـبيله فحـــن قلـــب أيب هريـــرة وأطلقـــه، هـــذا الكـــالم اللـــني

فلـــام أصـــبح الـــصباح ذكـــر للرســـول عليـــه الـــسالم مـــا وقـــع لـــه، فقـــال لـــه عليـــه 
الليلـة الثانيـة، وعـاد  يف ً وفعـال عـاد إليـه»ذاك شيطان وسيعود إليـك«: السالم

ًالـشيطان إىل اسـتعطافه املـذكور آنفـا، فأيـضا أطلـق سـبيله، ثـم ذكـر ثـاين يـوم ً 
ذاك شـــــيطان وســـــيعود «: مـــــا وقـــــع لـــــه مـــــع الـــــشيطان فأكـــــد لـــــه قولـــــه الـــــسابق



 
 

٤١ 
املـرة الثالثـة، فلـام ألقـى القـبض عليـه وأراد  يف وهكـذا جـاء الـشيطان.»إليك

أطلقنــي وأنــا أنــصحك بنــصيحة، : أن يأخــذه إىل الرســول عليــه الــسالم، قــال
ة تلـك الليلــ يف إذا قـرأت آيـة الكـريس حيـنام تأخــذ مـضجعك فإنـه ال يمـسك

قلبــه صــدق هــذا الكــالم فــأطلق ســبيله، ويف  يف إنــس وال جــان، فكأنــه دخــل
الـــصباح ذكـــر أبـــو هريـــرة للرســـول عليـــه الـــسالم مـــا فعـــل مـــع الـــشيطان، قـــال 

 .»صدقك وهو كذوب«: كلمته املشهورة
صـــحيح البخــاري، فهـــو يؤكـــد أن للــشيطان حـــق التمثـــل  يف فهــذا حـــديث

 كــان ص حيح مــسلم أن النبــيوقــدرة التمثــل بالــصور التــي يريــدها، ويف صــ
يــــصيل ذات ليلــــة أو ذات يــــوم بأصــــحابه، فــــرأوه وهــــو يــــؤمهم كأنــــه مــــد يــــده 

رأينــاك يــا رســول اهللا فعلــت كــذا : ويقـبض عــىل يشء، وبعــد الــصالة قــالوا لــه
لقـــد هجـــم عـــيل شـــيطان بـــشعلة مـــن النـــار يريـــد أن يقطـــع «نعـــم، : وكــذا، قـــال

ــى   وجــدت بــرد لعابــهعــيل صــاليت، فأخــذت بيــدي وشــددت عــىل عنقــه حت
يــدي، ولـــوال دعــوة أخـــي ســـليامن عليــه الـــصالة والــسالم لربطتـــه بـــسارية يف 

، فهـــذه أمـــور »مـــن ســـواري املـــسجد حتـــى يـــصبح أوالد املدينـــة يلعبـــون بـــه
  ًيعنـــــي ال يمكــــــن للمـــــسلم الــــــذي يــــــؤمن بعـــــامل الغيــــــب أوال ثـــــم يــــــؤمن بــــــام 

ًواب أيـضا عـن هـذا هـو اجلـ.ًصح من األخبار ثانيا إال أن يؤمن هبـذه احلقيقـة
 .هذا السؤال األخري

   )٠٠: ٠٠: ٤٤/ ٤٨٥(" اهلدى والنور"



 
 

٤٢ 

 
 

 ]: صقال رسول اهللا [
َّمن أتى كاهنا، فصدقه بام يقول؛ فقد كفر بام أنزل عىل حممد« ً«. 
  : ]قال اإلمام[

 : "ةالنهاي" يف قال ابن األثري: )فائدة(
عي َّمـستقبل الزمـان ويـد يف الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنـات: الكاهن"

العــرب كهنــة كــشق وســطيح وغريمهــا، فمــنهم  يف معرفــة األرسار، وقــد كــان
لقـــي إليـــه األخبـــار، ومـــنهم مـــن ُ يا ئيـــَرًمـــن كـــان يـــزعم أن لـــه تابعـــا مـــن اجلـــن و

هـا مـن كـالم يزعم أنه يعرف األمور بمقدمات أسباب يستدل هبـا عـىل مواقع
ّمــن يـــسأله، أو مـــن فعلــه، أو حالـــه، وهـــذا خيــصونه بـــالعراف، كالـــذي يـــدعي 

: واحلـــديث الـــذي فيـــه.معرفــة الـــيشء املـــرسوق، ومكـــان الـــضالة ونحومهـــا
 ."م ِّاملنج و قد يشتمل عىل إتيان الكاهن، والعراف،"...من أتى كاهنا"

ويم التنـــــ" ـمـــــا كـــــان يعـــــرف بـــــ) الكهانـــــة(فـــــإذا عرفـــــت هـــــذا؛ فمـــــن : قلـــــت
ـــــيس ، ومـــــا عليـــــه اليـــــوم كثـــــري مـــــن "استحـــــضار األرواح"ثـــــم بــــــ  ،"املغناطي

 ممـن اختـذوا ذلـك مهنـة يعتاشـون - وفيهم بعض املسلمني الطيبني-الناس
منهــا، أال وهــو القـــراءة عــىل املمـــسوس مــن اجلنــي، ومكـــاملتهم إيــاه، وأنـــه 



 
 

٤٣ 
ًحيـــدثهم عـــن ســـبب تلبـــسه باإلنـــيس؛ حبـــا بـــه أو بغـــضا ً  وقـــد يزعمـــون أهنـــم! ّ
! كـــل مـــا ينبـــئهم بـــه يف يــسألونه عـــن دينـــه، فـــإذا أخـــربهم بأنـــه مــسلم؛ صـــدقوه

ـــك منتهـــى الغفلـــة والـــضالل؛ أن يـــصدقه وهـــو ال يعرفـــه وال يـــراه، فكـــن  وذل
ـــك ،وال تـــأهتم وال تـــصدقهم! ًحـــذرا مـــنهم أهيـــا األخ املـــسلم  وإال صـــدق في

 .معناه يف هذا احلديث الصحيح وما
  ).١١٥٧-٧/٢/١١٥٥"(الصحيحة"



 
 

٤٤ 

 
فيمــسك يــد ...هم يــضع مفتــاح مثــل هــذا كتــابَ يــا شــيخ أنــا رأيــت أحــدااســمح لنــ: ســؤال

صبعه سيقرأ هـذا اإلنـسان، فيقـول إذا كـان جـن هـذا أصبعه وهذا حيط أامللبوس حيطه عىل 
 .مسلم يلف عىل اليمني

 .هذا تدجيل :الشيخ
ُشـــيخنا طبعـــا اكتـــشفت :مداخلـــة   أيـــت إصـــبعه وهـــو  أن هـــذا تـــدجيل ألين رً

 .حيرك املفتاح
دمــشق مــش مــن شــان التــضليل هــذا  يف هــذه كانــت تــستعمل عنــدنا :الــشيخ

 .وإنام من شان االستخارة
 ؟جيوز هذا يعني شيخنا :مداخلة
ًرجــل هنــاك كـــان زجاجــا وكــان مــن زبـــائني كــان يــصلح الـــساعات  :الــشيخ َّ َ

وهــــو كــــان زبــــون عنــــدي جــــاءين شــــاب متخــــرج مــــن األزهــــر ومــــن رؤوس 
ك فيهـا، قلــت  اإلخـوان املـسلمني ســألني عـن هــذه العمليـة، قــال يل مـاذا رأيــ

 يف ًلـــه هـــذا أوال اســـتخاره غـــري رشعيـــة ألهنـــا تنـــايف االســـتخارة التـــي جـــاءت
صــحيح البخــاري مــن حــديث جــابر بــن عبــد اهللا األنــصاري قــال كــان رســول 

مـن القـرآن، منـا الـسورة ِّعلُاألمـور كلهـا كـام ي يف منا االستخارةِّعلُ، يصاهللا 
 فليــــصيل هللا ركعتــــني مــــن غـــــري ُكم األمــــرَ أحـــــدَّإذا هــــم«يقــــول عليــــه الــــسالم 

ـــــضة ثـــــم ليقـــــل اللهـــــم أين أســـــتخريك بعلمـــــك، وأســـــتقدرك بقـــــدرتك،  الفري



 
 

٤٥ 
وأسألك من فـضلك العظـيم؛ فإنـك تعلـم وال أعلـم، وتقـدر وال أقـدر، وأنـت 

ي ودنيــاي دينــ يف عــالم الغيــوب، اللهــم إن كنــت تعلــم أن هــذا األمــر خــري يل
ومعـــايش وعاجـــل أمـــري وآجلـــه، فقـــدره يل، ويـــرسه يل، ثـــم بـــارك فيـــه، وإن 

دينـــي ومعـــايش وعاقبـــت أمـــري عاجلـــه  يف كنــت تعلـــم أن هـــذا األمـــر رش يل
وآجلـه فارصفــه عنــي وارصفنــي عنــه، ثـم قــدر يل اخلــري حيــث كــان، ورضــني 

ــــــه  فهــــــذه االســــــتخارة خمالفــــــة هلــــــذه االســــــتخارة الــــــرشعية كاالســــــتخارة »ب
 .جهنم يف صحف يفتح حظه ونصيبه وإذا يطلع له آية وعيدبامل

يـــا أخـــي بـــس هـــذه القـــضية جمربـــه، كيـــف جمربـــه؟ قـــال حيـــط :  فحـــدثني
مفتاح بني أصبعه وإصبع هذا الذي بـده يـستخري ويعلـق عـىل املفتـاح مفتـاح 
ــري مــن املفــاتيح القديمــة، يــسموها عنــا ســقاطه املهــم وبيعلــق املــصحف  كب

فت بعينــي هــذا األزهــري بيقــول، اســمه عبــد الــرزاق مــا منــديل، أيل أنــا شــيف 
 .ادري حي أو ميت

املهــم قــال يل أنــا شــفت بعينــي بيقــرأ هــذا الــشخص وإذ املــصحف يميــل 
ًنـــا أو يـــسارا، ويبنـــي عـــىل ذلـــك أنـــه إذا مـــال يمينـــا اســـتخارة كويـــسة، وإذا ييم

 واهللا أنـت صـادق، لكـن أنـا مـا: ًمال املصحف يسارا ما هي كويـسه، قلـت لـه
مــع ] موعــد[أنــا مــاين منــرشح هلــذا الكــالم أريــد أشــوف بعينــي، خــذيل معــه 

ًالرجل، وهو كـام قلنـا صـاحبي، فعـال حـط هـذا املفتـاح الطويـل عـىل أنملتـه 
َّوالطــرف الثــاين عــىل أنملتــي وعلــق املــصحف، لــيس صــغري مــصحف كبــري 

حركــة بــسيطة، ألنــه مــا وضــعها  يف ًوإذ القــضية طبيعيــة جــدا، أنــا شــعرت أنــه



 
 

٤٦ 
اهلـواء، ال بـد  يف الكف وضعها بأيش باألنملـة ومقابـل األنملـة ثانيـة، واليـدب

 .ما يصري ابتعاد ال يرى بالعني املجردة
 .أعصاب... :مداخلة
ًأعــصاب، ال بــد مـــا املــصحف يتحــرك يمينـــا أو يــسارا أمــر طبيعـــي  :الــشيخ ً

ًمتامــا، فانكــشف الــرس عنــدي، لكنــي أنــا احتلــت عــىل الزملــه، وهــو مــسكني 
ك درويــ ش يعنــي وإال كــان ينتبــه، فأنــا كــل مــا اشــعر أن املــصحف ســيميل هيــ

وال هيــك مـــش أعمــل مثـــل أبــو أمحـــد، حركــة ال ينتبـــه هلــا أي إنـــسان، اعمـــل 
َّهكـــذا بـــسيط جـــدا، خالصـــة تـــم املـــصحف  َ ًال مـــال يمينـــا وال يـــسارا، ] ًثابتـــا[ً ً

ًالزملــة ال زال يقــرأ، يقــرأ، يقــرأ شــفته فعــال تــصبب عرقــا، وصــاحبنا مو جــود، ً
واهللا أنــا عمــري مـــا : الوســيط يعنــي، فــامذا قــال هــذا املـــسكني الــدجال، قــال

ــرس، الــرس مــثلام قلــت لكــم  ــش ال صــارت معــي هــذه القــضية ألنــة مــا عــرف اي
ًمتاما أن هذا ال بد ما يتحرك املصحف يمينا ويسارا ً ً. 

  )٠٠: ٢٩: ٥٩/ ٥٧٣(" اهلدى والنور "



 
 

٤٧ 

 
 

 ]:صقال رسول اهللا [
 .»النرشة من عمل الشيطان «
  : ]قال اإلمام[

 رضب مــــــــن الرقيــــــــة:  النــــــــرشة": قــــــــال اخلطــــــــايب.الرقيــــــــة: " النــــــــرشة "و
 ." يعالج به من كان يظن به مس اجلن ،العالجو

الـــسنة  وهـــي مـــا لـــيس مـــن القـــرآن، ويعنـــي الرقـــى غـــري املـــرشوعة: قلـــت
قـد ، وغـري مـا حـديث يف ق لفظ الرشك عليهـاهي التي جاء إطال والصحيحة

 لــه ً أو مرمــوزا،بعــض الكلــامت املجهولــة املعنــى يف ًيكــون الــرشك مــضمرا
، بعض احلجـب الـصادرة مـن بعـض الدجاجلـة يف  كام يرى،بأحرف مقطعة

قلــــت : عـــىل الرقــــى املــــرشوعة حيمــــل مــــا علقـــه البخــــاري عــــن قتــــادة قــــالو
 أحيــل ، أو يؤخــذ عــن امرأتــه)أي ســحر(رجــل بــه طــب : لــسعيد بــن املــسيب

 إنــام يريــدون بــه اإلصــالح، فأمــا مــا ينفــع فلــم ،ال بــأس بــه:  قــال؟عنــه أو ينــرش
 .ينه عنه



 
 

٤٨ 
  غــريه مــن  و مــن روايــة األثــرم)١٠/٢٣٣( " الفــتح " يف و وصــله احلــافظ
 بـــسند )٢٨ /٨(روايـــة قتـــادة أخرجهـــا ابـــن أيب شـــيبة و.طـــرق عـــن قتـــادة عنـــه
 .ًصحيح عنه خمترصا

 فــأثر احلــسن حيمــل عــىل االســتعانة ،الف عنــدي بــني األثــرينال خــ وهــذا
 وهـو املـراد ،نحـوه والوسائل املرضية هلم كالـذبح هلـم والشياطني وباجلن

التعاويــــــذ املــــــرشوعة  و وأثــــــر ســــــعيد عــــــىل االســــــتعانة بــــــالرقى،باحلــــــديث
هـــو املـــراد بـــام ، و" الـــسنن " يف إىل هـــذا مـــال البيهقـــي، والـــسنة وبالكتـــاب

 ؟ن اإلمـام أمحـد أنـه سـئل عمـن يطلـق الـسحر عـن املـسحورذكره احلافظ ع
 فمــن ،خيتلــف احلكــم بالقــصد و": أمــا قــول احلـافظو." ال بــأس بــه ": فقـال

 ."إال فهو رش ، وقصد هبا خريا
 ألنـــه قــد جيتمـــع قـــصد اخلـــري مـــع كـــون ،التفريـــق يف هـــذا ال يكفـــي: قلــت

 : املرأة الفاجرة يف  كام قيل،الوسيلة إليه رش
 ِيتام من كسب فرجها     لك الويل ال تزين وال تتصدقيككفالة األ

ومن هذا القبيل معاجلة بعـض املتظـاهرين بالـصالح للنـاس بـام يـسمونه 
 ســـواء كـــان ذلـــك عـــىل الطريقـــة القديمـــة مـــن اتـــصاله "الطـــب الروحـــاين "بــــ 

 أو بطريقـــة مـــا يـــسمى اليـــوم ،اجلاهليـــة يف بقرينـــة مـــن اجلـــن كـــام كـــانوا عليـــه
 فـإن ذلـك كلـه مـن ، ونحوه عنـدي التنـويم املغناطيـيس،رواحباستحضار األ

الوســـائل التـــي ال تـــرشع ألن مرجعهـــا إىل االســـتعانة بـــاجلن التـــي كانـــت مـــن 
﴿: القرآن الكـريم يف أسباب ضالل املرشكني كام جاء

﴾ًإثام و أي خوفا. 



 
 

٤٩ 
ني باالســتعانة هبـــم أهنــم إنـــام يــستعينون بالـــصاحلني وادعــاء بعــض املبتلـــ

 ،معــارشهتم و خمــالطتهم- عــادة- دعــوى كاذبــة ألهنــم ممــا ال يمكــن،مــنهم
 ًنحـــن نعلـــم بالتجربـــة أن كثـــريا، والتـــي تكـــشف عـــن صـــالحهم أو طالحهـــم

 ، يتبـــني لــك أهنـــم ال يـــصلحون،ممــن تـــصاحبهم أشــد املـــصاحبة مـــن اإلنــس
﴿: قـال تعــاىل
﴾فـام بالـك بـاجلن الـذين قـال اهللا تعــاىل ،اإلنـس الظــاهر يف  هـذا 

 .﴾﴿: فيهم
  ).٦١٥-٦١٣، ٦/١/٦١١"(الصحيحة"



 
 

٥٠ 

 
 ثانيـة عنــدما ينـزل إىل القـرب وهــل بالنـسبة للـروح، بعــد وفـاة الـشخص هــل تعـود إليـه: سـؤال

 القرب؟ يف ُيعذب حسب أعامله
ك أن امليــت حيــنام يوضــع :الــشيخ قــربه فتعــود الــروح إليــه ســاعة  يف ال شــ

ًمنكر ونكري لـسؤاله، فـإذا مـا أجـاب بـاجلواب عـاد ميتـا كـام : جميء امللكني
قـــربه تعـــود إليــــه  يف  حــــني يوضـــعامليـــتكـــان مـــن قبـــل، وأنــــا أعنـــي هبـــذا أن 

وح وتتلبــسه بحيــث أنــه ملــا بيكــون ضــجيع القــرب جيلــس حتــى يوجــه إليــه الــر
الــسؤال فيجيــب، فــالروح تتلــبس قــسمه األعــىل فــإذا مــا انتهــى مــن اجلــواب 

 أين مصري روحه؟ : ًعاد كام كان ميتا، هنا اآلن سؤال
يعـــــــذب أو يـــــــنعم بروحـــــــه ألن جــــــسده ميـــــــت، طريقـــــــة التنعـــــــيم  :اجلــــــواب

غيبيـــة التــي ال جيــوز ملـــسلم أن يتعمــق فيهـــا، ًوالتعــذيب طبعــا هـــذه األمــور ال
ألنــــه مــــن بــــاب الغيــــب ومــــا نعلــــم الغيــــب وال يعلمــــه إال اهللا تبــــارك وتعــــاىل، 

عنــدنا بعــض التفاصــيل التــي عرفنامهــا مــن الــسنة الــصحيحة، مــن  يف ولكــن
ًذلــك مـــثال إذا كانـــت روح امليـــت مؤمنــة يفـــتح لـــه طاقـــة مــن القـــرب يطـــل منهـــا 

 روحها،ونعيمهـــا وال يــزال هكـــذا يتــنعم إىل قيـــام اجلنـــة، مــن يف عــىل منزلــه
 .الساعة

يف حــديث آخــر أن هنــا امليــت املــؤمن إمــا أن يكــون مــن عامــة املــؤمنني، 
ًوإمــا أن يكـــون شـــهيدا، فـــإذا كـــان مـــن عامـــة املـــؤمنني فتتنقـــل روحـــه منـــه إىل 



 
 

٥١ 
بطــن طــري مــن طيــور اجلنــة فيتــنعم يأكــل هــذا الطــري مــن شــجر اجلنــة، إذا كــان 

 .حوصلة طري من طيور اجلنة يف  شهيدا فتكون روحههذا امليت
حوصـــلة  يف بطــن الطـــري، روح املــؤمن الـــشهيد يف روح املــؤمن العـــادي

 .الطري
اجلنـة بروحـه ولــيس  يف قـربه وقـد ينتقــل يف فـإذن روح املـؤمن نعيمـه إمــا

 ًبجـسده، أمـا إذا كـان ال سـمح اهللا فاسـقا أو كــافرا فيفـتح لـه طاقـة ويـرى منزلــه
جهــنم، يفــتح لــه منهــا طاقــة فيأتيــه مــن رحيهــا وهليبهــا ودخاهنــا  يف ،النــاريف 

 .فال يزال يعذب حتى تقوم الساعة
ًومـــن هنـــا نـــصل إىل نقطـــة هامـــة جـــدا هلـــا عالقـــة بـــبعض مـــشاكل العـــرص 
احلارض، فال بـد أنكـم تـسمعون بنـاس يزعمـون أهنـم يستحـرضون األرواح، 

 تسمعون اليشء هذا وال ال؟ 
اح اليــــوم مــــن بــــدع العــــرص احلــــارض، وضــــالالت يعنــــي استحــــضار األرو
 .الكفار األوربيني وأمثاهلم

فيزعمـون أن بإمكـاهنم .هؤالء ال يؤمنون بيشء اسمه بعـث ونـشور والـخ
أن يستحـــرضوا روح مـــن شـــاؤوا مـــن األطبـــاء، مـــن العلـــامء، مـــن الـــصاحلني، 

ســــوريا  يف مــــرص، يف واغــــرت هبــــم كثــــر مــــن املــــسلمني.مــــن الطــــاحلني الــــخ
عــرف بعــضهم، فــإذا استحــرضنا هــذه العقيــدة اإلســالمية وهــي أن نحــن ن.الــخ

ًيـــنعم أو يعـــذب أن ينتقـــل إذا كـــان مؤمنـــا إىل اجلنـــة، : القـــرب يف روح امليـــت
ـــــــــدنيا، واســـــــــتنطاقها،  كيـــــــــف يمكـــــــــن اســـــــــتعادة هـــــــــذا األرواح إىل عـــــــــامل ال

إذا تـذكرتم  واستجواهبا؟ هذا من تـدجيل الـشيطان عـىل هـؤالء النـاس اليـوم



 
 

٥٢ 
ة فـــاذكروا معهـــا عمليـــة استحـــضار األرواح هـــو دجـــل عـــرصي، هـــذا احلقيقـــ

 .دجل عرصي خيالف الرشيعة اإلسالمية
  )٠٠: ٤٩: ١٥/ ٥٢٨(" اهلدى والنور"



 
 

٥٣ 

ص 
ًورد عـن النبـي عليـه الـسالم أنـه عـالج شخـصا فـرآه اجلـن فـرضبه الرسـول بالعــصا، : سـؤال

 هل صح هذا؟
 . ال:الشيخ

  )٠٠: ٠٥: ٤٠/ ٣٣٩(" اهلدى والنور"



 
 

٥٤ 

 
 

 
ًانترشت عندنا بني الـشباب مـؤخرا عـالج املـس مـن اجلـن، فـام رأيكـم هبـذا وبـام : سؤال

 هذه األمور؟ يف تنصح الشباب
النــسبة ملــس اجلــن نحــن ال نــرى أكثــر مــن تــالوة آيــات مــن القــرآن ب :الــشيخ

أكثـر مـن حـديث أنـه  يف  والـسالم، فقـد جـاءًالكريم إتباعا لسنته عليه الـصالة
رج اجلـــان مـــن بنـــي اإلنـــسان بقـــراءة بعـــض ُوالـــسالم كـــان خيـــالة عليـــه الـــص

كثـــري مـــن الـــبالد اإلســـالمية أن بعـــض  يف اآليـــات مـــن القـــرآن، أمـــا مـــا يـــشاع
ء يفعلــــون ويــــأتون بــــأعامل أكثــــر مـــــن تــــالوة القــــرآن، فهــــذا لــــيس مـــــن هــــؤال

ًاإلسالم إطالقا مثال بعـضهم يكلـم اجلنـي املتلـبس باإلنـيس، وقـد يـسأله مـا  ً
ـــرصيع، بيقـــول اجلنـــي مـــثال ، ؟هـــذا مـــسحور، ويـــن الـــسحر تبعـــه: ًبـــال هـــذا ال

م ألنـــة  الفالنيـــة أو البئـــر الفالنيـــة، هـــذا كلـــه حمـــراءالفـــالة أو الـــصحر يف واهللا
ًاســتعانة بــاجلني ولــيس اســتعانة بــاهللا عــز وجــل وباختــصار كــام قلــت آنفــا ال 
جيـوز أكثـر مـن تــالوة القـرآن الكـريم، وأنـا أخــشى مـا أخـشى أن يكـون هنــاك 
نــــوع مـــــن التــــدجيل احلـــــديث اليــــوم، كـــــام كــــان قبـــــل بــــضع ســـــنني املـــــسمى 

 عـــن باستحـــضار األرواح أو التنـــويم املغناطيـــيس، فهـــذه كلهـــا كانـــت عبـــارة
ــــيس،  هبلوانيــــات يتعاطاهــــا بعــــض الــــدجالني بأســــامء حديثــــه، تنــــويم مغناطي



 
 

٥٥ 
استحــــضار أرواح، اآلن استحــــضار اجلــــان، هــــذا مــــا جيــــوز أبــــدا، وربنــــا عــــز 

اجلاهليـــة الـــذين كـــان مـــن  يف حـــق العــرب يف القـــرآن الكـــريم يف وجــل ذكـــر
ة مـــن ًعـــادهتم أهنـــم إذا ســـافروا ونزلـــوا واديـــا ليبـــاتوا فيـــه ينـــادي رئـــيس القبيلـــ

ك يف اإلنــس يــا رئــيس هــذا الــوادي مــن اجلــان نحــن اآلن ضــيافتك،  يف أمانــ
﴿وما شابة ذلك، فأشار اهللا عز وجل إىل هذه الضاللة بقولـة 

﴾) هـذه الزيـادة اآلن )٦: اجلـن ،
آن هــــي التــــي تقــــع مــــن أكثــــر هــــؤالء الــــذين يــــدعون أهنــــم القــــر يف املــــذكورة

ـــك مـــن الك هانـــة التـــي قـــال يـــستخرجون اجلـــان مـــن إنـــسان، فـــال جيـــوز، وذل
ًمــن أتــى كاهنــا، ويف روايــة عرافــا، فــصدقه « والــسالم، الرســول عليــه الــصالة ًَّ َ

، ذلك ألنة يستعني به وستنبئه عن أمـور »بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد
َ يعلمها الناس عادة فيضلون ويضلون، هذا جوايب عن هذا السؤالغيبيه ال ُّ َ ُّ َْ ُ ْ َِ ِ ً. 

ًبعـض األمـور مـثال هـؤالء الـشباب  يف ًجزاك اهللا خريا يا شيخ بس :مداخلة
ًبعــض الطـرق مـثال يعنـي يمـسك أحــدهم  يف يعـاجلون بـالقرآن، ولكـن يعنـي

يقــرأ آيــة مـــن بــرأس املــريض ويقـــرأ آيــة مــن القـــرآن، ويمــسك الثــاين بيديـــه و
ــث برجليــه مــثال ويقــرأ آيــة مــن القــرآن، كلهــم يقــرؤون  ًالقــرآن، ويمــسك الثال

منـــــديل ورقـــــي،  يف ورق أو يف ًآن واحـــــد وجهـــــرا، وهنـــــاك مـــــن يكتبـــــونيف 
 يف يكتبــون القــرآن ثــم حيرقــون هــذا املنــديل بالنــار ليخــرج البخــار يقولــون

ًأخـــرج كتابـــا مـــرص  يف واحـــد مـــن العلـــامء ال أعلـــم باســـمه يمكـــن الـــدمرداش
ًلعــالج املــس مــن اجلــن، نعــم الــدمرداش تقريبــا هــذا يقــول أن هــذه الطريقــة، 

الكتــاب ومل نجــدها، اهللا أعلــم يعنــي أن هــذه  يف هــم يقولــون هــذا مل نقرأهــا
 .اإلنيس يف الطريقة حترق اجلن املوجود



 
 

٥٦ 
 ؟وملاذا حيرقوه :الشيخ
 .ألنة ال يريد أن خيرج :مداخلة
وة القــرآن كـــام فعــل الرســـول عليــه الـــصالت لكــن هـــو خيــرج بـــتال :الــشيخ

والـــسالم، عـــىل كـــل حـــال الـــصورة التـــي تـــصورها اآلن، هـــي مـــن بـــدع آخـــر 
أول اجلــــواب، لــــيس هنــــاك  يف الزمــــان، ولــــذلك نحــــن نعــــود إىل مــــا ذكرنــــاه

ملعاجلـــة مـــس اجلـــن إال تـــالوة القـــرآن ومـــن شـــخص، أمـــا واحـــد بيأخـــذ بيـــد 
 .ًابع بالرجل، فهذه متثيليات فعالوالثاين بيأخذ بيد والثالث بالرجل والر

 هذا؟ يف آيات خمصوصة يف :مداخلة
 .ال :الشيخ
 ما ورد يعني؟ :مداخلة
 .َّعنيُيشء م يف ال ما :الشيخ
 خر البقرة أو املعوذات؟امثل آية الكريس أو أو :مداخلة
آيـة معينــة هلـذا اخلـصوص، آيــة الكـريس معـروف أن اجلنــي  يف مـا :الـشيخ

 هريـرة وملـا رآه يريـد أن يـرسق مـن متـر بيـت املـال أول الذي قبض عليـه أبـو
ليلـــة وثـــاين ليلـــة وثالـــث ليلـــة وكـــل مـــرة حيكـــي للرســـول ويقـــول أنـــه اجلـــن، 

ثالـــث مـــرة ألقـــى القـــبض عليـــه فتـــدخل وأشـــفق عليـــه أبـــو  يف وســيعود إليـــك،
: هريــرة قــال لــه ملــا أرص أن يأخــذه إىل الرســول عليــه الــصالة والــسالم، قــال

ك آ ك دعنــي، وأعلمــ يــة مــن القــرآن الكــريم،إذا أنــت قرأهتــا حيــنام تــضع جنبــ
ك ك الليلــة إنــس وال جــان، فكأنــه اطمــأن هلــذا اجلــواب  يف للنــوم ال يقربــ ٌتلــ



 
 

٥٧ 
ــــــــــــك للرســــــــــــول قــــــــــــال  ــــــــــــصباح ذكــــــــــــر ذل ــــــــــــه ال   فأطلقــــــــــــه، وملــــــــــــا أصــــــــــــبح ب

ك أن هــذه الــصورة أو هــذه اآليــة »صــدقك وهــو كــذوب«عليــه الــسالم  ، ال شــ
 .تفيد لبعض اجلن

  وال وال يقربك شيطان؟ُإنس وال جان، ذكرتبلفظ  :مداخلة
هــــــــذا اخلـــــــــصوص، حتـــــــــى بعـــــــــض  يف روايـــــــــات متعـــــــــددة يف ال :الــــــــشيخ

 يف املعــارصين اليــوم مــع األســف حــاولوا تــضعيف هــذا احلــديث مــع كونــه
 .البخاري، وجتاهل الروايات اآلخرى التي يزيد بعضها عىل بعض

لتجربـــة مـــن أهـــل ًشري مـــثال لـــبعض آيـــات نتيجـــة اُمكـــن أن نـــُهـــل ي :مداخلـــة
ًالعلــم، مــثال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة كــان أحيانــا يقــرأ عــىل املــرصوع يقــول  ً

﴿أهنـــا، أو أن ابـــن القـــيم بالـــذات يقـــول أن آيـــة 
﴾)أذن املـرصوع فهــل ممكـن أن نــشري إىل  يف ً، تــؤثر كثـريا)١١٥: املؤمنــون

 هذه اآليات؟
 .مانع يف ام :الشيخ

 يف  للـسيوطي»الآللـئ املـصنوعة« يف شـيخنا أذكـر إين قـرأت :عيل حسن
تعليقــه عــىل بعــض احلــديث كــام ال خيفــاكم شــيخنا هــو يــورد مــن األســانيد 
ًالكثرية أحيانا ليشد عضد حديث أو كذا فكـأين رأيـت بعـض األسـانيد تكـاد 

رصوع تقـــوى عــــن ابــــن مــــسعود ريض اهللا تعــــاىل عنـــه أنــــه كــــان إذا جــــاءه املــــ
﴿أذنـه  يف الذي لبسه اجلنـي قـرأ

﴾)قال فكأنام نشط من عقال)١١٥: املؤمنون ،. 
 ؟هذا السيوطي وين :الشيخ



 
 

٥٨ 
 .لئ للمصنوعةالآل :مداخلة
 .طيب يعني وين :الشيخ
 . الصفحةلكن كاتبها عندي عىل :مداخلة
 .عىل كل حال حيتاج إىل مراجعة، إن شاء اهللا غريه :الشيخ
لون عـىل األرشطـة حــوار مـع جنـي رصاع مــع ِّسجُبالنـسبة الـذين يــ :مداخلـة

 .جني وتوزع لألسواق
 .يا أخي إذا كان ما سبق نفيناه وهذا من باب أوىل، نعم :الشيخ
كـــأس مـــن  يف ًالمـــا رأيكـــم بالتـــداوي بـــالقرآن بطريقـــة القـــراءة مـــث :مداخلـــة

 ...املاء وتقريب الفم
ًهـــذا كالكتابـــة عـــىل الورقـــة ثـــم شـــعلها، كـــام ذكـــرت آنفـــا كـــل هـــذا  :الـــشيخ

 .بتداع من خلفا يف اتباع من سلف وكل رش يف ٍليس له أصل وكل خري
ر عـــن ابــن تيميـــه أنــه كــان يـــرضب املــرصوع فهـــل هــذا كـــذلك ِكــُذ :مداخلــة

 ؟يعني من األمور املنهية أم جيوز فعلها
إخــــراج اجلــــن  يف ًإذا كــــان رضبـــه أوال ال يــــؤذي املــــرصوع ويفيـــد :الـــشيخ
 .فجائز

 ...املاء :مداخلة
 .هذا ليس له أصل :الشيخ

  )٠٠: ١٧: ٣٥/ ٥٧٣(" اهلدى والنور"



 
 

٥٩ 

 
جــاء رجــل إىل : صــحة احلــديث الــذي هــو حــديث أيب بــن كعــب: ســؤال

إن أخــي بــه ملــم فأجلــسه بــني يديــه ووضــع يــده عــىل رأســه : ل وقــاص النبــي
آيـــة ..وإهلكـــم إلـــه واحـــد..التـــي هـــي الفاحتـــة أو البقـــرة: وقـــرأ هبـــذه اآليـــات

 )٥٤( وآيـة )١٨: آل عمـران (﴾﴿..آخر البقرة..الكريس
ن الــــصافات، ســــورة األعــــراف وأواخــــر املؤمنــــون، وأول عــــرش آيــــات مــــيف 

وآيتــــــني مــــــن ســــــورة الــــــرمحن، وآيــــــة مــــــن ســــــورة اجلــــــن، وأواخــــــر احلــــــرش، 
 .مل يشكو قطن فقام الرجل كأ: واإلخالص واملعوذتني، فيقول

فمنــــذ فــــرتة طويلــــة أرقــــي هبــــذه الرقيــــة ويف يــــوم مــــن األيــــام أرقــــي أحـــــد 
: املهـم..ال دخـل يل..أنـا ال دخـل يل: الشباب فنطق عىل لـسانه جنـي وقـال

: املهـــم..وضـــوع ألن األمـــر ظـــل عـــدة أيـــام، حـــوايل أربعـــة أيـــاماختـــصار امل
حادثتــه ومــا اســمك : ًتكلــم عــىل الطريقــة املعتــادة التــي كنــت أعملهــا ســابقا

: ومــــن أنــــت وملــــاذا دخلــــت وهــــل تعمــــل مــــع ســــاحر أم ال إىل آخــــره، فقــــال
أعمل مع سـاحر والـساحر فـالن وفالنـة التـي ذهبـت إىل الـساحر إىل آخـر مـا 

أنا أسلمت منـذ األمـس عنـدما أتيـت إليـك أول مـرة فأريـد : ا قالقال، فنهايته
أخــــــدم : مــــــا هــــــي اخلدمــــــة التــــــي تريــــــد أن تقــــــدمها؟ قــــــال: أن أخــــــدم، قلــــــت

نعـــم : املــسلمني فقـــط ادعـــوين آتيـــك عـــىل حـــسب مـــا ســـمى نفـــسه، قلـــت لـــه
ال، : قلــت لــه..ال أقــصد: يــا عبــد اهللا، فقــال: يــا اهللا أقــول: بــدل أن أقــول! واهللا

 .ذهب عني من أتى بك سيأيت بغريك وغري غريك إىل آخرههذه هي، ا



 
 

٦٠ 
 .مجيل :الشيخ

ذلــــــك رشك، امــــــسك  يف ال تنــــــادي إذا كــــــان: نعــــــم، املهــــــم قــــــال :مداخلــــــة
! نعــم واهللا: ًبالـسواك واسـتاك بـه مخـس مـرات أكـون حـارضا عنـدك، قلـت لـه

 وضــــح أن الــــسواك ســــنة غــــري حمــــدودة العــــدد، آيت أنــــا أرشك ص الرســــول
دت أن ختـــــدم اذهـــــب عنـــــي فاخـــــدم رنـــــا ال أقبـــــل ذلـــــك، إذا أأ..هبـــــذا الفعـــــل

 .بالطريقة التي تراها
 .أريد أن أجلس عندك أتعلم أحكام التجويد: قال: خالصة احلديث

 .ما شاء اهللا :الشيخ
ـــرصف واخـــرج أنـــا ال : نعـــم، قلـــت أنـــا :مداخلـــة ال أقبـــل هـــذا كلـــه ولكـــن ان

 هـــذا الرجـــل؛ ألنـــه آمـــرك إال بـــاخلروج، آمـــرك بتقـــوى اهللا ثـــم أن ختـــرج مـــن
أنـا ال أقــدر عــىل اخلــروج إال بعــد : جــسده ظلــم إىل آخــره، فقــال يف وجـودك

اســتخراج الـــسحر، وكــان هـــذا الوقــت متـــأخر مــن الليـــل وكانــت ليلـــة مثلجـــة 
بـــــــــاخلربة املـــــــــدة الطويلـــــــــة أعـــــــــرف أن : فانتظرنـــــــــا حتـــــــــى الـــــــــصباح يعنـــــــــي

ســالمه إ يف إســالمه خلــرج، لكنــه مل يــصدق يف ًطبعــا هــو لــو صــدق..الــسحر
 .وهذا ما عرفت

انتظـر حتـى الـصباح حتـى ذهبنـا إىل مكـان الـسحر : املوضوع يف الشاهد
 ..ًالذي دل عليه فقاموا الشباب بحفر املكان ومل جيدوا شيئا

ال أقـدر عـىل اخلـروج، قلـت : ال بد أن خترج، قال: هناية احلديث، قلت
ن خيــرج اخــرج وإال قتلتــك أو حرقتــك وأقــسمت عليــه بــاهللا عــز وجــل أ: لــه



 
 

٦١ 
ال أقـدر عـىل اخلـروج، وحـاول عـىل اخلـروج حـوايل : منه وإال حرقته، قال

 .ًمن عرش مرات تقريبا أقرأ عليه سورة يس حتى جيمع نفسه
النهايـة مـا وجـدت حــل وهـذه طريقـة ال أدري مـدى صــحتها،  يف :الـشاهد

ًعلمنــــا إياهــــا أحــــد املــــشايخ ســــابقا قلــــت إذا رجلــــه، أيــــن  يف مجــــع نفــــسك: ً
مجـــع ..الـــشامل يف مجـــع نفـــسك: أســـكن بـــاليمني، قلـــت لـــه: تـــسكن؟ قـــال
 ..له جرم حتت يدي: ًنفسه، طبعا
 له ماذا؟ :الشيخ
رضبتــه بالــسكني ..لــه حجــم مبــني..لــه منــتفخ املكــان حتــت يــدي :مداخلــة

وهـذا الـذي كـان ..أشـهد أن ال إلـه إال اهللا: مجع نفـسك وقـل: رصخ، قلت له
! مجـــع نفـــسك.. حممـــد رســـول اهللاأشـــهد أن ال إلـــه إال الـــه وأن: معـــي، قـــال

 ..انتهى: مجع نفسه مرة أخرى فرضبته بالسكني مرة أخرى، املهم
 جرحته؟: رضبته بالسكني يعني: ماذا تعني :الشيخ
نفــــس املكــــان  يف نعــــم، جرحــــت الــــشاب نفــــس الــــشاب رضبتــــه :مداخلــــة

 ..الذي هو جممع فيه
 .نعم :الشيخ
ــ :مداخلــة ًطبعــا هــذا بنــاء عــىل رغبتــه هــو، يعن انتقلــت للحــديث للــرسعة : يً

اقتلنــــي ..ي حـــل إال أنـــكأأمامـــك  يف مـــا: ًالـــذي هـــو بنـــاء عـــىل رغبتـــه، قـــال
لـيس هـذا هـو األمـر فقـط ولكـن : بالصورة التي تراها، فهذا ما فعلـت، املهـم

لـه أخـوه مـع أخـت الـشاب الـذي قـرأت عليـه، : قبلها بفـرتة قـال..بعد يوم قال



 
 

٦٢ 
األول ..عــىل لــساهنا مــا اســمكًأيــضا تكلــم ..وذهبــت وقــرأت عــىل الــشاب

 ..هذا الذي مع صاحبنا اسمه مروان والثاين اسمه مراد
أنــه ملــا قتــل هــذا بعــد يــوم أو يــومني مــن هــذه : خالصــة احلــديث..الــشاهد

: أنـــــا اســـــمع صـــــوت حـــــويل يقـــــول: احلادثـــــة جـــــاءين نفـــــس الـــــشاب ويقـــــول
 أول الفاحتــة تكلــم عــىل يف وأنــا..قــرأت عليــه: مــا أدري، املهــم..إس..إس

ك؟ قــال! مــراد، طيــب: لــسانه، مــن أنــت؟ قــال واهللا أنــا أخــي : مــا الــذي أتــى بــ
شـــهر إســـالمي أمامـــك وهكـــذا بـــسم ُأوصـــاين أن آيت عـــىل نفـــس الـــشاب وأ

أشـــهد أن ال إلـــه إال : أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا، قـــال: قـــل! طيـــب: اهللا، قلـــت لـــه
أوصــــــــــاين أخـــــــــي أن أســــــــــمي نفــــــــــيس : وأن حممـــــــــد رســــــــــول اهللا، قـــــــــال اهللا

ًطبعــــا وهــــذا اســــتدراج آخــــر؛ ألن يل ابنــــي األكــــرب اســــمه عبــــد اهللا ..نســــليام
 ..وذاك سمى نفسه عبد اهللا عليه واالبن الثاين اسمه سليامن فهذا يعني

ك؟ قلــت لــه: املوضــوع أنــه قــال يف الــشاهد اخــرج إىل بــالد : أجلــس معــ
: قــال..اخــرج إىل مكــة املكرمــة إىل آخــره، وظــل فــرتة..اهللا ســبحانه وتعــاىل

 .غنى عن هذه اخلدمة يف نحن:  قلت لهأخدم،
وبعــــد يــــومني نفــــسه ..ًاملوضــــوع أنــــه بعـــد يــــومني خــــرج طبعـــا يف الـــشاهد

ابنــي اســمه بــرديس وزوجتــي اســمها ..يل زوجتــي ويل ابنــي: ســليامن، قــال
ــأيت يــسلمون، قلــت لــه  هــذا الــذي كــان -:مايــسة فأريــد أدعــوهم لإلســالم وي

لــيس ..بـرديس تعــال عـىل فــالنيــا بـرديس يــا : ال بــأس، فقـال: قلــت لـه-معـي
 .نفس الشاب عىل إنسان آخر



 
 

٦٣ 
ـــــا يف نفـــــس الليلـــــة التـــــي خـــــرج فيهـــــا ..ًطبعـــــا هـــــذا بـــــصوت واضـــــح أمامن

 ..سليامن
 فهل يكون معك أحد أو وحدك؟ :الشيخ
 ..ًطبعا عندي مجاهري :مداخلة
 !مجاهري، طيب :الشيخ
 يف نفــس..فــرتة: املهــم..لــيس واحــد أو اثنــني عــرشة مخــسة عــرش :مداخلــة

ــأت عــىل الــشاب الــذي قــا أتــى ..يــا بــرديس تعــال عليــه: لــهل ًالليلــة طبعــا مل ي
عــىل نفــس الــشاب الــذي أنــا أعاجلــه، حلظــات مــا رأيــت إال صــار رجلــه هتتــز 

بــرديس، ملـــاذا أتيـــت؟ أتيـــت :  أنـــت؟ قـــالنمـــ: اهلــزة املعروفـــة هـــذه، املهــم
ك ومــن هــذا الــشاب الــذي أنــا فيــه، : أنــتقم، ملــاذا ممــن تنــتقم؟ قــال : قلــتمنــ

أنـت ..ال أرد عليـك وال أرد عـىل أيب: أبوك وصـاك أن تـأيت عـىل فـالن، قـال
ال تقـــدر أن : قلـــت لـــه..إىل آخـــره..أنـــت صـــنعت وصـــنعت..خربـــت العائلـــة

ًمل أجــد حــال رضبتــه، أصــبح يــرصخ واملهــم قلــت ..تنــتقم وإىل آخــره حذرتــه
أنــــا جمنــــون لــــن تــــستفيد منــــي وال أنــــا : قــــال...أنــــت أتيــــت تنــــتقم أخــــرج: لــــه

ــــا خر: غــــريه أنــــت خربــــت العائلــــة، فقلــــت لــــه يف سأســــكن ــــأن ت العائلــــة أو ب
ًإذا : قلـــت لـــه..صـــحيح ولكـــن أنـــا: الـــساحر الـــذي خـــرب لكـــم العائلـــة؟ قـــال

 .خترج
لـــن أخـــرج، ! اخـــرج..لـــن أخـــرج! اخـــرج..املوضـــوع إال أنـــه يف :الـــشاهد

ابنــي ..خــرج بقــسوة وشــدة حلظــات نــسمع عــىل نفــس الــشاب صــوت امــرأة
ك؟ قالــتابنـي ابنــي صــوت :  امـرأة عــادي، مــن أنتـي؟ مايــسة، مــا الـذي أتــى بــ



 
 

٦٤ 
اخـــرج ! طيـــب..مـــا أخـــرج! اخرجـــي! طيـــب..بنـــي وكـــذااأتيـــت أبحـــث عـــن 

ال أخـرج إال عنـدما أنـام : احلقي بزوجـك وأسـلمي وهكـذا إىل آخـره، قالـت
هـذا عنـدكم : هـذا زنـا حـرام، قالـت! مع هـذا الرجـل الليلـة، تنـامي مـع الرجـل

 .يرضيك ما يف فائدة..هيديك..أما عندنا ليس حرام
أتتنـي بعـض األفكـار أريـد كيـف ..اللحظـة التـي أنـا يف اختصار املوضوع

 دخـــل ًأن رجـــال: يف حلظـــة تقـــول..أتعامـــل اآلن مـــع هـــذا املـــوج الـــذي فـــتح
أصـبحت الرجـل الثانيــة ..رجـل ال أعرفـه: مـن الرجـل؟ قالـت: اجلـسم، قلـت

مـن عبـد اهللا بـن أمحـد؟ ..دعبـد اهللا بـن أمحـ: من أنت؟ إذ هو يقـول يل..هتتز
 ..الذي قتل أول مرة..الذي قتل
 .الذي رضبته بالسكني :مداخلة
 مــن -:كيــف أتيـت، يقــول يل! طيـب..نعــم الـذي رضبتــه بالــسكني :مداخلـة

 ..مكة يف روحي عندك وجسدي: يقول-أجل أن يقطع عيل اخلط
 .ما شاء اهللا :الشيخ
كيــف أتيــت ! طيــب: قلــت لــه..هكــذا: كيــف هــذا؟ قــال: قلــت لــه :مداخلــة

ــــضايف مــــع هــــذه املــــرأة الفاســــقة فــــأردت : إىل آخــــره، قــــال..و وجــــدتك مت
ــف وأنــت مــت؟ قــال! طيــب: مــساعدتك، قلــت لــه ال تــسألني عــن يشء، : كي

: كيـف نقتلهـا هـذه أو كيـف نخرجهـا؟ قـال! طيـب: قلـت لـه..أنـا أعـرف يشء
: املهـم..هـذه فاسـقة: كيـف؟ قـال: أمرها أن خترج وهي لن خترج، قلت لـه

لـــيس هنـــاك حـــل إال أنـــك : قـــال..لـــن أخــرج! اخرجـــي..لـــن أخـــرج! اخرجــي
ك وأتيــت؟ قــال: تقتلهــا، قلــت ــف أقتلهــا إذا أنــا قتلتــ  يف أنــا سأحــرشها: لــه كي



 
 

٦٥ 
رجلـــه : أي رجـــل؟ قـــال: إصـــبع رجلـــه وأنـــت انقـــض عليـــه، قلـــت لـــه..رجلـــه

اتركنــي : اليمــني، بالفعــل أصــبح أصــبعه يتحــرك حركــة غــري شــكل وتقــول لــه
ــــايل  يف نفــــس الوقــــت يعنــــي ال يمكــــن فيهــــا التــــصنع أنــــا خطــــر يف صــــوتني   ب

نفــــس  يف ًأنــــه مــــثال ممكــــن واحــــد يقــــوم بــــصوتني، ولكــــن..أن هنــــاك تــــصنع
 ..الوقت يكون الصوت

ضـغطت ..حـرشها: اخنقهـا، يعنـي: عندما قال يل..ضغطت: نعم، املهم
: أنـا عـىل إصـبع رجلــه اليمـني بالفعـل أصــبعه ازرق أصـبح أزرق وبعـدها قــال

ال تــسألني عــن يشء : ًإذا أنــت كيــف أتيــت؟ قــال: هــت احلمــد هللا، قلــت لــهانت
 ..اخرج فخرج: أنا اآلن ال بد أخرج، قلت له

 ..ليس يب يشء: فاق الرجل وقال
إن كــــــان : يعنــــــي..ًاملــــــشكلة طبعــــــا األرواح معــــــروف أنــــــا بالنــــــسبة إيل ال

ــــك يف مــــا قــــرأت وال علــــم يل..ممكــــن الــــروح تعــــود هــــذه املــــشكلة ال ..ذل
 يف ي مــــــدى مـــــــا تــــــرى فـــــــضيلتكم بالنــــــسبة هلـــــــذا املوضــــــوع أو رأيكـــــــمأدر

 ؟املوضوع باختصار
ًأنــــا أرى أنــــك تــــرتك العمــــل هــــذا كلــــه وال تكــــن موضــــعا لتالعــــب  :الــــشيخ

هؤالء كلهم من شـياطني اجلـن، وقـد يكـون هنـاك شـيطان مـن ..الشيطان بك
م  معلــوملــا هــوشــياطني اإلنــس، لكــن القــصة التــي تروهيــا أنــت قــصة بالنــسبة 

 ..من وسائل البرش هي قصة خيالية
 ..أنا لوال أهنا حصلت معي لن أصدقها :مداخلة



 
 

٦٦ 
ــأن هنــاك حيــاة غــري ! طــول بالــك :الــشيخ لكــن عنــدما كــان املــسلم يــؤمن ب

حيـــاة البـــرشية هــــي حيـــاة املالئكــــة وحيـــاة اجلــــن وأهنـــم هلــــم مـــن القــــدرات 
ـــك والطاقـــات واملكنـــات مـــا ال يطيقهـــا وال يـــستطيعها البـــرش عـــادة، و مـــن ذل

 فمـن )٢٧: األعـراف (﴾﴿: كام قـال تعـاىل
هــــذا املنطلــــق ممكــــن هــــذه الــــصورة أو هــــذه القــــصة اخلياليــــة بالنــــسبة إلينــــا 
ممكن أن تكون حقيقة واقعية لكن من شـياطني مـن هـذا النـوع الـذين يروننـا 

 .وال نراهم
ك مــشاهد للموضــوع بيــنام تــسمع صــوتا وال تــرى فأنــت اآلن حت ًكــي كأنــ
أنــه رجــع مــن مكــة : وتقــول..أنــه مــات: وتقــول..أنــه أســلم: ًشخــصا، وتقــول

أو ال تـــــسأل هـــــذا ..هـــــذا لـــــيس مـــــن عملـــــك: وتــــسأله كيـــــف رجعـــــت؟ يقـــــول
 ..السؤال

 .ال أدري: هو يقول :مداخلة
ة التـي قـد لكن أنـت اآلن موقفـك بالنـسبة لكـل هـذه التمثيليـ..فاهم :الشيخ

خيــال، مــع  يف تكــون حقيقــة واقعيــة بالنــسبة للجــن، لكــن بالنــسبة إلينــا خيــال
ذلـــك أنـــت آخـــذها وتنظـــر إليهـــا بنظـــرة الـــصحة وأنـــه الواقـــع وفـــالن قـــال كـــذا 

 يف قـــضية: يعنـــي..واســـمه كـــذا وأســـلم ومـــات ومـــا أدراك أنـــه مـــات؟ ومـــاذا
ــ..يكــون فيهــا ســحر..الوقــت الــذي أنــت تظــن أنــه يكــون فيهــا غــش ت اآلن أن
ك وتــوهم بـأمور تتبناهــا، فتقــول أســلم، مـا أدراك أنــه أســلم؟ هــو : يلعـب بعقلــ

 ..قال
 ..هكذا ادعى :مداخلة



 
 

٦٧ 
 تعرفه هل هو صادق أو كاذب؟! من هذا الذي قال؟ :الشيخ
 .ال أدري :مداخلة
 ..ًفإذا :الشيخ
 ..فيهم الكذب ولكن هو هكذا قال :مداخلة
 يف لــرش وغنـــي لــه، وال تـــضيع وقتـــكبعـــد عـــن اأًإذا بـــارك اهللا فيــك  :الــشيخ

أول  يف ًهذه األمور إطالقا وال تـنس أن احلـديث أو الرقيـة التـي سـألت عنهـا
كتـب الـسنة املعروفـة اليـوم، وإن  يف القـصة هـذه، هـذا حـديث لـيس لـه أصـل

ًكنــــت وال بــــد راقيــــا مــــرصوعا بــــرصع اجلــــن فــــاقرأ مــــا تيــــرس مــــن القــــرآن وال  ً
إىل ..بـل تـتكلم وتـسأل ومـا أنـت مـسلموكام أرشت أنك كنت من ق..تتعمق
ًكـــــــل هـــــــذا ال جيـــــــوز أن تـــــــدخل فيـــــــه إطالقـــــــا إمـــــــا أن تنـــــــرصف إىل ..آخـــــــره
ك ك..عملــ ك..إىل دراســتك..إىل وظيفتــ وإمــا أن تقتــرص فقــط ...إىل إماميتــ

ًعـىل قــراءة قـرآن عــىل مـن يكــون فعـال مــرصوعا، أمـا أن تــدخل مثـل هــذه  يف ً
 ..ًبعيداًالتفاصيل فأنا أخشى عليك أن تضل ضالال 

 يف ألن اآلن اجلاهليــــة مــــن أســــباب ضــــالهلم أنــــه كــــان الــــشيطان يـــــدخل
هكـــذا الـــرب قـــال وهكـــذا اإللـــه : الـــصنم ويـــتكلم ويـــأمرهم وينهـــاهم ويقـــول

فـاآلن أصـبحنا نحـن نـسمع ! ً فعـال اآلنًا صوتنقال وإىل آخره، وهم يسمعو
أو مــسلم ..نـرصاين وأســلم..أصـوات ونــصدق فيهــا وأن هـذا هيــودي وأســلم

كا   هبــاونأخـذها ونـسلم..أو هـذا عاشـق أو هـي معــشوقة..رتـد أو مـا شـابه ذلــ
وراء عقولنـــــا أن ..األمـــــور الغيبيـــــة التـــــي ورائنـــــا يف ًتـــــسليام، وهـــــذا ال جيـــــوز

 ..امت من األمور كأهنا أمور غيبيةَّلَسُنأخذها ونسوقها مساق امل



 
 

٦٨ 
األخــذ بـــه [ صــحيح عــن رســـول اهللا فوجــب ثجاءنــا حـــدي..جاءنــا كتــاب

ـــرص فقـــط عـــىل قـــراءة فـــ] وإال ًال، لـــذلك دعـــك مـــن هـــذا األمـــر إطالقـــا أو اقت
 .آيات من القرآن، فإن نفع فبها وإال فلست عليهم بوكيل والسالم عليكم

  ) ٠٠: ٣٦: ٦٤٣/٥٧("اهلدى والنور"



 
 

٦٩ 

 
 

علـم  يف خـصصذهب ألحـدهم متهل يأثم شخص مـصاب بـرصع مـن اجلـن فـ: سؤال
 اجلن وفكه بخري يعني؟

 كيف؟  :الشيخ
 .اختصاص يعني التلبس من اجلن :مداخلة
 . نعم:الشيخ
 .يعني مرصوع :مداخلة
 .فهمت :الشيخ
ذهـب عنـد شـخص مـشعوذ احـتامل أو لـيس مبـني الـشخص الـذي  :مداخلة

عــىل ذهــب إليــه، لكــن تــم بنجــاح اســتطاع أن يفكــه بمثلــه يعنــي، هــل فيــه إثــم 
 املريض؟ : عقيدة الذي ذهب

 فكه بمثله ماذا تعني بمثله؟  :الشيخ
األســـلوب يعنـــي، أو ] بـــنفس[يعنـــي بأســـلوب مـــثلام دخـــل خـــرج  :مداخلـــة

اســتطاع أن يعاجلــه بخــري وال يعــود إليــه، يعنــي الــشخص هــذا هــل يقــع حتــت 



 
 

٧٠ 
، هو مـن العـراف قـد يكـون »ًمن ذهب إىل عرافا فقد كفر عىل حممد«: قول

 .جلهذا الر
يا أخـي أنـت تقـول بأسـلوب وال توضـح مـا هـو األسـلوب، ولـذلك  :الشيخ

ــف ســأجيبك، إن كــان األســلوب أنــه تــال عليــه بعــض اآليــات  أنــا ال أعــرف كي
 .القرآنية فهذا بطبيعة احلال ال يشء عليه

 ..ما فيه يشء أما إذا :مداخلة
 .لكن ماذا فعل هو أنت ال توضح ماذا فعل :الشيخ
 .ضاح بأسلوب قرأه خرج منهاإلي... :مداخلة
 ماذا قرأ؟ هل قرأ شمرشخية بطيخة؟  :الشيخ
 .نعم جيب أن نعرف ماذا قرأ يعني :مداخلة
 . نعم:الشيخ
ِّطيب هذا اليشء, أحسنت، أما إذا كان قرأ قرآن :مداخلة َ. 
 .ما فيها يشء :الشيخ
 أما إذا مثلام قلت خرابيش، يأثم؟  :مداخلة
 . نعم:الشيخ
 .خرج منه هذا اجلنيولو  :مداخلة
 . ولو:الشيخ
 . سبحان اهللا:مداخلة
 .ألن هذا معاجلة عىل طريقة أيب نواس :اجلواب



 
 

٧١ 
 .نعم :السؤال
ًأتعــرف طريقــة أيب نــواس؟ هــذا كــان مــدمنا للخمــر فكــان يقــول  :اجلــواب

 .وداوين بالتي كانت هي الداء: لندمائه وجالسه
  )٠٠: ١٩: ٢٠٥/٤٤ (" اهلدى والنور "



 
 

٧٢ 

 
 

ُأوقاتــا م] جيعلــون[بعــض الــشباب : ...ســؤال ًوجيعلــون مــثال مــاء وســدر ...نــة للقــراءةَّعيً
 فهل هذا جائز؟ ...قرأ عليهُي

الـــــرشع إال تـــــالوة القـــــرآن  يف عنـــــدنا طريقـــــة وردت عنـــــدنا يف مـــــا :الـــــشيخ
ن كنــا نعلـم أن ابـن القـيم وغـريه مــن الكـريم، لـيس عنـدنا ممـا ورد إال هـذا، وإ

الــسنة فــام  يف العلـامء يــأتون بأشــياء أخــرى مــا أدري ثبتــت هلــم بالتجربــة، أمــا
من كـان خيـرج اجلـآن مـن الـرصعى بـتالوة : ًعلمنا لذلك أصال، فنحن نقول

كتـــاب اهللا عـــز وجـــل فهـــذا ال جيــــوز إنكـــاره؛ ألنـــه أمـــر ثابـــت ونــــافع دون أن 
  فيه بدعة، هذا الذي نعلمه وال نزيد عليهيكون هناك رشك أو أن يكون

 )٠٠:٤١:٥٠ /٢ ("لقاءات املدينة"



 
 

٧٣ 

 
 جزاكم اهللا عن اإلسالم خري اجلزاء ورزقنا وإيـاكم واحلـارضين مرافقـة الرسـول: السائل
ـــــــديك يف ص ـــــــت.اجلنـــــــة وغفـــــــر لوال ـــــــصحيحة أن القـــــــرآن حيـــــــرق  يف هـــــــل ثب الـــــــسنة ال

مـــر بــــاخلروج فلــــم خيـــرج هــــل حيرقــــه ُك اجلنــــي الـــذي يــــرصع اإلنــــسان إذا أاجلن؟وكـــذل
 .القرآن؟أفيدونا أفادكم اهللا

أن تـــالوة القـــرآن حتـــرق اجلنـــي : الـــسنة يف ال أعلـــم شـــيئا مـــن هـــذا :الـــشيخ
 .املتلبس بإنسان

﴿لكــن الــذي نعلمــه أن القــرآن الكــريم كــام قــال رب العــاملني 
﴾)٦٩: [النحل(.  وهـو﴿﴾) يف وقـد جـاء .)٥٧: يـونس 

 مــر بــامرأة صمــسند اإلمــام أمحــد ويف غــريه أن النبــي  يف بعــض األحاديــث
 بعــض اآليــات صبــاجلنون فقــرأ عليــه النبــي : وهلــا ولــد مــصاب بــاللمم أي

 وتـابع طريقـه ثـم ملـا رجـع ص ُالقرآنية فكأنام نشط من عقال، وسافر النبـي
واحلمـد هللا ال يـزال كـام تركتـه بعـد أن : باملرأة فسأهلا عن ولدها فقالتومر 
إخــــراج اجلنــــي املتلــــبس  يف ُالــــسنة أن القــــرآن يفيــــد يف فهــــذا ثابــــت، شــــفي

 يف باإلنـسان، وهــذا حـديث شــاهد عــىل ذلـك ثــم إن بعـض األئمــة الــصادقني
ولتهم حمـا يف اتباعهم لسنة النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه سـلم كـانوا يـستنون بـه

خـــراج اجلنـــي املتلـــبس باإلنـــسان وعـــىل رأس هـــؤالء شـــيخ اإلســـالم ابـــن إل
ًزمانــه بأنــه إذا قــرأ عــىل املــرصوع شــيئا  يف ًتيميــة رمحــه اهللا فقــد كــان معروفــا



 
 

٧٤ 
فقــراءة , احلــال وكــأنام مل يمــسه الــشيطان يف مــن آيــات اهللا تبــارك وتعــاىل قــام

 .القرآن تفيد إىل هذا املجال
ه وال أظنـه ُ اجلنـي فهـذا يشء مـا سـمعت بـه وال عرفتـرقُأما أن القـرآن حيـ
 .أنه يمكن أن يصح

  )٠٠: ٤٤: ٥٠/أ١٦" ( األثر-فتاوى جدة"
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ملنـزل الــذي املـاء ورش بــه ا يف هــل قـراءة القــرآن والنفـث! بـارك اهللا فيــك يـا شـيخ: سـؤال
 تسكنه اجلن فيه بأس؟

ـــك، وإنـــام الـــسنة أن املـــسلم يقـــرأ  يف ال يوجـــد :الـــشيخ الـــسنة يشء مـــن ذل
ُبيتـــه وبخاصـــة ســـورة البقـــرة فـــإن الـــشيطان ال يقـــرب بيتـــا ت يف القـــرآن قـــرأ فيـــه ً

 .سورة البقرة، هذا هو العالج بديل ذاك الذي سألت عنه
  )٠٠:١١:٥٧ /٦(" فتاوى جدة"
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عالجــه، وال  يف ُإنــسان أصــيب بمــس مــن اجلــن، ومل ينفــع الطــب: يقــول الــسائل: الـسؤال
ُيوجد من خيرج هذا اجلن من املصاب، فإذا جلأ إىل عـراف مـن أجـل أن خيـرج اجلـن مـن  َّ

 بدنه، فهل هذا جيوز له أم ال، وماذا يفعل؟
أن : اجلـوابًعرافـا، ف:  يقـول حيـنام يقـول يعني مـاالسائلإذا كان  :الشيخ
ــزل عــىل «:  قــالص النبــي ــام أن ــام يقــول فقــد كفــر ب ــى عرافــا فــصدقه ب ًمــن أت
ً إن كان يعني ما يقول، أما إن كان يعني أنـه يـأيت إنـسانا خيـرج اجلـن »حممد

َبطريقة مرشوعة وهي حمدودة جـدا، وهـي أن يتلـو آيـات مـن القـرآن الكـريم  ً
لنبــي عليــه الــصالة والــسالم وتعويــذات يقرؤهــا عــىل هــذا ُأو رقــي ثابتــة عــن ا

ـــإذن اهللا تبـــارك وتعـــاىل، أمـــا إن  املمـــسوس أو هـــذا املـــرصوع، فقـــد يـــشفى ب
كـــان يـــستعمل أشـــياء أخـــرى كـــام يبلغنـــا عـــن كثـــري مـــن هـــؤالء الـــذين نـــصبوا 
أنفــسهم ملعاجلــة هــذا اجلــنس مـــن النــاس أال وهــم املمــسوسون فيزعمـــون 

م يتــصلون معهــم أو معــه كلــام أراد، وأنــه يــتكلم أهنــم مؤاخــون جلنــي، وأهنــ
معهــــم، وأنــــه يــــسمع كالمهــــم، وأهنــــم ينــــصحونه ويــــدلون عــــىل مــــرض هــــذا 
املمــــسوس وعــــىل العــــالج ومــــا شــــابه ذلــــك فهــــذا هــــو العــــراف الــــذي هنــــى 
الرســـول عليـــه الـــسالم عـــن إتيانـــه، وهـــو مـــن االســـتعانة بـــاجلن املنهـــي عنهـــا 

: ، قــالواص ن الــذين آمنــوا بــالنبيبمثــل قولــه تعــاىل حكايــة عــن لــسان اجلــ
﴿﴾) ٦: اجلـن( 



 
 

٧٧ 
ٍتعبـا وضــالال ومقتــا، فحينئــذ ال جيـوز الــذهاب إىل مثــل هــذا الكــاهن أو : أي ً ًً

 : واسالعراف، ألنه من باب أو ألن ذلك يكون عىل مذهب أيب ن
 وداوين بالتي كانت هي الداء

يطلـــب رشب اخلمـــر، هكـــذا يكـــون شـــأن هـــذا اإلنـــسان املـــصاب : يعنـــي
باملس من بعض اجلان حينام يـأيت بعـض النـاس لالستـشفاء عـىل يـده وهـو 
ــيس آيــات مــن  يــستعني بــاجلن، ولــيس فقــط يتلــو عــىل اجلنــي املتلــبس باإلن

، فـإخراج اجلـن ص سـول اهللالقرآن كام ذكرنا أو مـن التعاويـذ الثابتـة عـن ر
: هبـــذه الطريقـــة القرآنيـــة أمـــر جـــائز ومفيـــد؛ ألنـــه مـــن بـــاب قولـــه عليـــه الـــسالم

 أمــا مـــا ســـوى ذلـــك غـــري الـــتالوة »مــن اســـتطاع مـــنكم أن ينفـــع أخـــاه فليفعـــل«
تــدجيل،  يف القــرآن واألدعيــة الــواردة عــن الرســول عليــه الــسالم فهــو تــدجيل

 كــان مبــتىل أن يقــصد إىل مثــل إنــسان ٍفــال جيــوز اإلتيــان، وحينئــذ نقــول ملــن
صــــالح معـــــروف أنـــــه يقـــــرأ عـــــىل اجلنـــــي، ويمكـــــن أن ربنـــــا عـــــز وجـــــل يفيـــــد 
املمــسوس بمثــل هــذه القــراءة، فــإن مل يــستفد فحــسبه اهللا، ألن اهللا عــز وجــل 

صاب هبـــــا بعـــــض النـــــاس ُبـــــتيل عبـــــاده بـــــام يـــــشاء، وكثـــــري مـــــن األمـــــراض يـــــَي
 ويعــيش ويعــيش ويعــيش، ًوتستعــيص هــذه األمــراض عــىل األطبــاء مجيعــا،

ثــم يأتيــه اليقــني هبــذا املــرض، يمــوت بــه، لكــن يــسعى إال أن ســعيه جيــب أن 
ًيكون سعيا مشكورا ً. 

  )٠٠: ٢٥: ٤٦/ ٢٩٠(" اهلدى والنور"
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 ما حكم سؤال اجلن عن أمور الغيب النسبي؟: السؤال

ــــأمور غيبيــــة؛ ألن  يف جلــــنال نــــرى التوجــــه إىل ا :اجلــــواب أســــئلة تتعلــــق ب
ك مــن بواعــث ضــالل البــرش، واهللا عــز وجــل ذكــر ًالقــرآن الكــريم شــيئا  يف ذلــ

مــــن ضــــالل املــــرشكني الــــسابقني حيــــث قــــال رب العــــاملني تبــــارك وتعــــاىل 
 وآمنـوا بــه، فقـد كـان مــن ص حكايـة عـن أهــل اجلـن الـذين جــاءوا إىل النبـي

﴿: قـوهلم
﴾)ــن معرفــة الغيــب هــو كــام يقــول بعــض  يف  فاالســتعانة بــاجلن)٦: اجل

املتقـــــدمني حيـــــنام يـــــستنكر اســـــتغاثة املخلـــــوق بـــــاملخلوق، إنـــــه كاســـــتغاثة 
السجني بالسجني، فاستعانة البرش باجلن عىل معرفـة الغيـب، هـذا كاسـتعانة 

عـــدم معرفـــة  يف البـــرش بالبـــرش، فـــإن اجلنـــسني مـــن اإلنـــس واجلـــن يـــشرتكان
الغيــب، أمــا حيــنام يكــون املقــصود بالغيــب هــو أمــر واقــع ولكنــه غائــب عــن 
ـــــسبب أن طاقـــــاهتم وقـــــدراهتم حمـــــدودة، وطاقـــــات اجلـــــن أوســـــع،  البـــــرش ب

االســــــتعانة هبــــــم  يف فكــــــذلك نقــــــول ال ينبغــــــي؛ ألن األمــــــر مــــــع االســــــتمرار
اإلرشاك بــــاهللا عــــز  يف اخلــــرق عــــىل الراقــــع، فيقــــع النــــاسسيتوســــع ويتــــسع 

 يف ًرشك الــصفات؛ ألنكــم تعلمــون مجيعــا أن اهللا عــز وجــل واحــد يف وجــل
صــفاته، فـال يـشاركه أحــد مـن املخلوقــات  يف عبادتــه، واحـد يف ذاتـه، واحـد

﴿: معرفة الغيب كام قال تبارك وتعاىل يف ًمطلقا
 ،﴾) فاألنبيـاء والرسـل أنفـسهم ال )٢٧: اجلـن



 
 

٧٩ 
مهـــم عــــن ِّعلُيعلمـــون الغيـــب، ولكــــن اهللا عـــز وجــــل بطريـــق اإلحيـــاء إلــــيهم ي

ــق معرفــة الغيــب هــذا صبعــض املغيبــات، وال نبــي بعــد نبينــا  ، لــذلك فطري
قـع، أو مـن الغيـب الـذي وقـع، طريق مسدود سواء كـان مـن الغيـب الـذي مل ي

هــذا النــوع وهــو بــال  يف طــوق البــرش، فاالســتعانة بــاجلن يف وهــو غــري داخــل
 ...ًشك مزلة وضاللة وقد يؤدي كام قلت آنفا إىل اإلرشاك باهللا عز وجل

 يف الوقــــــوع يف الــــــشاهد أن فــــــتح بــــــاب االتــــــصال بــــــاجلن يــــــورث البــــــرش
 .نعم.الضالل املنهي عنه

  )١٨٨/٠٠:٥٥:٥١"(اهلدى والنور"
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  : ]قال اإلمام[

اجلاهليـة أهنـا  يف جنس مـن اجلـن والـشياطني، كـانوا يعتقـدون: »الغول «
ك النبــي يف تتلــون ــ ــضل النــاس وهتلكهــم، فأبطــل ذل ــرباري لت :  بقولــهص ال

وهـــي جـــنس مـــن » الغـــول أحـــد الغـــيالن«: قـــال ابـــن األثـــري] و..[.»ال غـــول«
الفــالة تــرتاءى للنـــاس  يف الــشياطني، كانــت العــرب تـــزعم أن الغــولاجلــن و

تـــضلهم عـــن :صـــور شـــتى،وتغوهلم أي يف ًتتلـــون تلونـــا: ًفتتغـــول تغـــوال، أي
 . وأبطلهص الطريق،وهتلكهم فنفاه النبي

 ).٦٠٣-٢/٦٠٢" (التعليق على الترغيب والترهيب"
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ك عـالج ملـن أصـيب بـالعني، يعنـي بمعنـى آخـر أنـه يقـرأ عليـه يشء هل يا ترى هنا: سؤال

 .فيخفف عليه
 .السنة يف إيه هذا موجود :الشيخ
 .العالج موجود شيخنا يف وبالتايل تأثريها ما نعرفه، بس اليل :امللقي
 .إيه موجود، لكن يشرتط معرفة العائن :الشيخ
 .لتايلالذي ما حرضين أنه شافوا من هو العائن وبا :مداخلة
 نعــم، العــائن يؤخــذ ويتوضــأ مــن املــصاب بــالعني مــن الــصائب إيــه :الــشيخ

 .بالعني ومتسك أطراف ثياب املعان املصاب بالعني
 .معليش سيدي مرة أخرى :مداخلة
 .يكلف العائن بأن يتوضأ: أقول :الشيخ
 .العائن الذي أصاب بالعني :مداخلة
ـــام حي :الـــشيخ فـــظ أي الوضـــوء املـــاء أي نعـــم، ثـــم هـــذا املـــاء ال يكـــب وإن

وعــاء،  يف الـذي توضــأ بـه العــائن املــصيب بـالعني هــذا املــاء ال يـراق حيــتفظ
 .ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب هاليل البسه املصاب بالعني

 .عهد الرسول عليه السالم يف أي نعم، وهذا وقع
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 مع أذكار معينة أو رقية معينة؟ :امللقي
 ابة، ال، األذكار تنفع قبل اإلص :الشيخ
 أين هذا النص :مداخلة
 . مالك"موطأ" يف :الشيخ
 .املوطأ يف :مداخلة
 .أي نعم :الشيخ
طيــــب يــــا ســــيدي إذا كــــان اآلن اشــــرتطت حتقيــــق كــــام جيــــب أن  :امللقــــي

أمـره، وتـم هـذا  يف يكون العـائن معـروف، يعنـي لنفـرض أن العـائن مـشكوك
كـــون هنـــاك شـــفاء، األمـــر، أعتقـــد أنـــه واهللا أعلـــم أنـــه ال ضـــري، يعنـــي هـــو لـــن ي

إنـسان معـني، وهـو لـيس بالعـائن، فهـل  يف ولكن لو حصل أن أنـت شـككت
 ..هناك ضري، وال ال بد من

، ُاملعـــــاننـــــاحيتني، إحـــــدامها تتعلـــــق بأهـــــل  يف ضـــــري، هنـــــا يف مـــــا :الـــــشيخ
أمـــا مـــا يتعلـــق .ًواألخـــرى تتعلـــق بالعـــائن، وال أقـــول بآلـــه إال إذا كـــان صـــغريا

ه هـــــو بيكـــــون غائــــب عـــــن رشـــــده، وال يعـــــرف باملعــــان أو أهـــــل املعـــــان ألنــــ
املعــان وأهلــه، حيــسن  يف معاجلــة نفــسه، فيحــسن بالنــسبة هلــم البحــث اآلن

هــل يعنــي كــل دواء جيــب تعاطيــه، : الــسيارة كنــا نجيــب عــن ســؤال يف واآلن
وهــل مـــن التوكـــل عــىل اهللا اإلعـــراض عـــن التــداوي، فكـــان اجلـــواب بـــيشء 

 يف ة مــــــن حيــــــث قــــــوة تأثريهــــــااألدويــــــ: مـــــن التفــــــصيل أخلــــــصه اآلن فــــــأقول
قــــسم مقطــــوع عالجـــه وأثــــره فهـــذا واجــــب تعاطيــــه، :  أقـــسامةاملـــريض ثالثــــ



 
 

٨٣ 
وقـسم يغلــب عــىل الظــن إمــا ظــن الطبيـب املــسلم أو ظــن املــريض نفــسه أنــه 
النـــــوع الفـــــالين مـــــن العــــــالج هـــــو يعنـــــي لـــــه أثــــــره الـــــشايف، القـــــسم الثالــــــث 

 ..واألخري
 هذا شو حكمه؟ األول واجب :مداخلة
واجب، هذا مستحب أحسنت؟ القسم الثـاين ال يـرشع وهـو الـذي  :الشيخ

ظـن شـفائه بـه مرجـوح؛ ألنـه مـن بــاب األخـذ بـالظن الـذي ال جيـوز األخـذ بــه 
ًرشعــــا، إذا عرفنـــــا هــــذا وهـــــذه اخلالصــــة وكـــــام قلــــت آنفـــــا كــــان الكـــــالم  يف ً

السيارة بيشء من التفـصيل، نعـود اآلن إىل أهـل املعـان، فـإذا كـان يعنـي مـن 
 عنــدهم أنــه فــالن العــائن فهــذا جيــب األخــذ بــه، وإذا كــان عنــدهن املقطــوع

 فـــال جيـــوز وحألخـــذ بـــه، وإذا كــان عنـــدهم ظـــن مرجــظــن راجـــح فيــستحب ا
األخــــذ بــــه، هــــذا فــــيام يتعلــــق باملعــــان أو أهلــــه، نجــــي بقــــى بالنــــسبة للعــــائن، 

 يف لــــسؤال هــــذه مــــشكلة تتعلــــق بالعــــائن، قــــد يكــــون أهــــل املعــــانلبالنــــسبة 
: ح يقـولاح يرتفـع رانه هذا هـو العـائن، لكـن هـو رأ يقطعون باملرتبة األوىل

أعـوذ بـاهللا، أنـا كـذا، مـا رح خيـضع للحكـم الـرشعي، فلـذلك املـسألة مـا ! أنا
بنقـــدر نحـــن نقـــول إنـــه جيـــب وال يـــستحب وال يكـــره، ألنـــه هـــذا أمـــر يتعلـــق 
ًبرجـل متـدين، فـإذا كـان متـدينا، وكـان أهـل املعـان يقطعـون فيجـب عليـه هــو 

حقـه،  يف ًضع هلذا العالج الرشعي، وإن كـان الظـن راجحـا فيـستحبأن خي
 .وإال فال جيوز له أن خيضع ملثل هذا الظن املرجوح

ــزال قيــد احليــاة اســمه فخــري،  يف أنــا كمثــال حــدثني بــه أخ يل شــقيق ال ي
ألبانيـــا، صـــديقه كأنـــه  يف ًأيـــام شـــبابه كـــان لـــه صـــديق، هـــذا طبعـــا يف :بيقـــول



 
 

٨٤ 
ً رهيــــب جــــدا، لكــــن الظــــاهر يعنــــي كيــــف مــــثالءصــــياد بــــالعني يشء يش  يف ً

 مـن الوحـوش، هـذا واحلمـد ًا مـن الطيـور أو نوعـًاصياد هواه إنه يـصطاد نوعـ
 يشء، اآلن هــذا عجيــباصــطياد العنــب، لكــن  يف عينــه حمــصور يف هللا رشه

عــز  يف خلينــا نخــرج يــا فــالن نــصطاد العنــب،: ذكــرين كــان يقــول لــه صــاحبه
بانيــا كانـــت الـــدور دور إســالمية عربيـــة يعنـــي مـــش أل يف إيــش، قطافـــه، عنـــدنا

دور إفرنجيــة كــام بلينــا اآلن، كــل دار ال بــد مــا يكــون فيــه فــسحة داخليــة، وال 
ــق، تــرى املــرأة منهــا الــذاهب ال يمكــن أنــه يكــون فيــه نافــذة تطــل عــىل الطري

َواجلــاي أبــدا، حمــصور البيــت، لكــن مقابــل احلــرص أمــام الــسكن َّ  فــسحة يف ً
ً العـــــــرائس كانــــــت أحيانـــــــا ذهتـــــــني إىل آخــــــره، فهــــــ يف نــــــبع يف أشــــــجاريف 

: أغصاهنا تتدىل عىل السور العـايل عـىل الـشارع فيقـول هـذا صـاحبه ألخـي
هيا بنا نـصطاد العنـب، يمـر يـشوف عنـب ناضـج ومـستوي وفحـل إىل آخـره، 

 . قطعه بالسكنيكأنهاهللا أكرب، جمرد ما يوجه برصه 
 )٠٠: ٢٠: ٧٤٦/٢١("اهلدى والنور"
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ًســـــئل اإلمـــــام عـــــن امـــــرأة ال تلـــــد فنـــــصحت أن جتلـــــس جلـــــسة معينـــــة ســـــتكون ســـــببا [ ُ  

 .]يف الوالدة
يكتبــوا آيــة : ولــواٌشــيخ أفتــاهم يق:  وســؤال آخــر عــن الــسحر:ثــم قــال الــسائل

 من القرآن ألن الولد مسحور ثم يرشب املاء فهل هذا جائز أو ال جيوز؟
نعـــم، بالنـــسبة للمـــسألة األوىل هـــذه ال شـــك مـــن خرافـــات عجـــائز  :الـــشيخ

النساء فال جيوز العمـل بمثـل ذلـك؛ ألن األسـباب التـي يتوصـل هبـا املـسلم 
 : إىل املسببات تنقسم إىل قسمني

أســــباب كونيـــة كالطــــب : اب رشعيــــة، والقـــسم اآلخـــرأســـب: القـــسم األول
، هنــاك أســـباب دينيـــة .. أســـباب علميــة كونيـــةهالتجربــة املعـــروف اليــوم؛ هـــذ

ًكالــدعاء مثال،كاســتعامل العــسل واســتعامل احلبــة الــسوداء التــي إىل اآلن ال 
احلبـة «: احلبة السوداء كـام قـال عليـه الـسالم يف يعرف األطباء الشفاء الذي

ً فــإذا تعــاطى املــسلم ســببا مــن هــذين )١(»اء مــن كــل داء إال الــسامالــسوداء شــف
النــــوعني فهــــو عــــىل اجلــــادة وعــــىل االســــتقامة، وهنــــاك أســــباب أخــــرى هــــي 

                                                
 ).٥٨٩٦رقم(ومسلم ) ٥٣٦٣رقم( البخاري )١(



 
 

٨٦ 
ًة مــــثال ونحــــو ذلــــك فــــال جيــــوز للمــــسلم أن َِريأســــباب ومهيــــة خرافيــــة كــــالط

 .ًيتعاطى شيئا من ذلك
فمثـــــل هـــــذا اخلـــــرب التـــــي ال حتبـــــل تـــــذهب وجتلـــــس كـــــام ســـــمعتم هـــــذا 

الطـب  يف الـرشيعة وال يف جللوس العجيـب الغريـب هـذا خرافـة مل تـأت الا
 .التجريب فلذلك فال جيوز العمل به

أمــا كتابــة القـــرآن وغــسل هــذه الكتابـــة ورشبــه باملــاء هـــذا يقــول بــه بعـــض 
الــــسنة الــــصحيحة التــــي وردت عــــن  يف ًالعلــــامء لكــــن ال نعلــــم لــــذلك أصــــال

لرتقيـة بـالقرآن وبـام جـاء عـن الرسـول ا, ، فعندنا التعوذ قـراءة قـرآنصالنبي 
محــى باملـــاء ُصــحيفة ثـــم ي يف  أن يقـــرأ ويكتــباعليــه الــسالم هـــذا ثابــت، أمــ

 . يف السنةٌويرشب فهذا ال نعلم له أصل
  ) ٠٠: ٤٩: ٨١/٣٣( "اهلدى والنور"
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هـــل الـــسنة متنـــع عـــالج املـــرىض بـــالقرآن بـــدون ! اهللا فيـــك يـــا شـــيخبـــارك : يقـــول: ســـؤال
َختصيص لسور السحر فيه بأس؟ ُ ِ 

 فيه ماذا؟ :الشيخ
بدون ختصيص عـىل مجيـع األمـراض العـالج بـالقرآن فيـه : يعني :مداخلة
ًاملــــاء مــــثال النفــــث أو  يف إيــــذاء اجلــــن للــــشخص، بــــالقراءة..الــــسحر..بــــأس
 ..القراءة
ج عــىل تــالوة التــايل للقــرآن عــىل املــريض فــذلك إذا وقــف العــال :الــشيخ

ــضاف إىل تــالوة القــرآن أشــياء أخــرى مل تــ َطبعــا جــائز ومــرشوع، أمــا إذا ان  دِرً
 قـد صأن النبـي : ًالسنة فليس ذلك مـرشوعا، مـع مالحظـة واحـدة وهـييف 
ًإن اهللا تبـــارك وتعـــاىل مـــا أنـــزل داء إال وأنـــزل لـــه دواء علمـــه مـــن علمـــه «: قـــال

 فــإذا كــان اإلنــسان أصــيب بمــرض مــا مــرض مــادي بــدين »لــهوجهلــه مــن جه
ك باألدويــة املاديــة الطبيــة املعروفــة ســواء مــا كــان  ظـاهر، فعليــه أن يعــالج ذلــ
منهــا مــن الطــب النبــوي أو مــا كــان مــن الطــب التجــريب، فــإذا كــان املــرض ال 
ـــــة والتـــــي أرادهـــــا الرســـــول عليـــــه الـــــسالم  يعـــــالج بمثـــــل هـــــذه األدويـــــة املادي

ـــزل لـــه دواء«: ابقبحديثـــه الـــس ـــزل اهللا داء إال وأن ٍ حينئـــذ ال بـــد أن يلجـــأ »ًمـــا أن
ًإىل التالوة بـالقرآن؛ ألنـه شـفاء للنـاس، ولكـن لـو رضبنـا مـثال اآلن أن إنـسانا  ً



 
 

٨٨ 
ــــا ليلجــــأ ملعاجلتــــه بــــالقرآن وإنــــام يعــــالج ...ارتفعــــت حرارتــــه فــــال يــــرشع هن

إذا انقطـع : باألدوية املسكنة واملخفـضة للحـرارة، وأوضـح مـن هـذا املثـال
ًعــرق وريــده مـــثال فهــذا جيـــب رأســا أن يبــادر إىل ربطـــه وتعــصيبه وال يـــرشع  ً

 .هنا أن يلجأ إىل تالوة القرآن
أمـــا األمـــراض النفـــسية التـــي عجـــز الطـــب املـــادي بقـــسميه عـــن معاجلتـــه 
فحينــذاك يرجــع باملعاجلــة إىل تــالوة القــرآن الكــريم، بالــرشط الــذي ذكرتــه 

 .السنة يف ه يشء مل يردأال يقرتن مع: ًآنفا وهو
  )٠٠:٤٢:٢١ /٦("فتاوى جدة"
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دق ســـبع أوراق مـــن الـــسدر وقـــراءة : عـــالج الـــسحر..يف كتـــاب التوحيـــد ذكـــر: ...ســـؤال
 .بعض اآليات
وراق هــذه األ: جوابنــا الــسابق يــشمل هــذا الــسؤال؛ ألننــي ســأقول :الــشيخ

ك فعليــه أن  يف وهــذا الــدق هــل جــاء ك، فمــن يــدعي ذلــ ــ الــسنة؟ مــا علمنــا ذل
حـدود علمـي مـا  يف  وأنـا)١١١: البقـرة (﴾﴿: يـربز

ًعلمت شيئا من ذلك أبدا ً. 
 )٠٠:٤٥:١٩ /٦" (فتاوى جدة"



 
 

٩٠ 

 
 

  : ]قال اإلمام[

ًال أعلـم عالجـا للــسحر سـوى الرقيــة املـرشوعة وتــالوة قـرآن واللجــأ إىل 
ـــرضع إليـــه ملعافـــاة هـــذا املـــسحور مـــن الـــسحر، أمـــا إتيـــان  اهللا عـــز وجـــل والت
َّالكهان وإتيان العرافني الستكشاف من الـذي سـحر؟ ومـا نـوع الـسحر؟ مـن  ُ

ٍط ألسـباب غـري رشعيـة؛ أجل فكه ونحـو ذلـك؛ فهـذا مـع أنـه ال ينفـع فهـو تعـا
ُالرقـى التـي ال يعـرف  بعـضها مـن يف بل قد تكـون مـن األسـباب الـرشكية ملـا

معانيهـــــا، وقـــــد يكـــــون فيهـــــا اســـــتعاذة بالـــــشياطني الـــــذين ال نعـــــرف مـــــا هـــــي 
أســـامؤهم، وإنـــام يعـــرف ذلـــك هـــؤالء الـــدجالون الـــذين يـــستعينون بقرنـــائهم 

﴿ :القـرآن الكـريم يف من اجلن كـام قـال رب العـاملني
﴾)أمــا مــا يتعلــق )٦: اجلــن ،

كتــاب  يف باملـصاب بــالعني واملــرصوع؛ فاملــصاب بـالعني لــه عــالج مــذكور
ـــأن يتوضـــأ وأن يؤخـــذ  ُاملوطـــأ وغـــريه؛ أن يظـــن بالعـــائن فـــإذا عـــرف؛ فيـــؤمر ب َّ ُ

ُبـذلك أطـراف الــمعان فيكـون ذلـك   ويمـسح- ماءه الذي توضـأ بـه-وضوءه
ًســــــببا رشعيــــــا لــــــشفائه، ويف احلــــــديث يشء مــــــن التفــــــصيل اآلخــــــر ربــــــام ال  ً

كتـــــــاب املوطــــــأ ويف غــــــريه مــــــن كتـــــــب  يف حيــــــرضين اآلن، فهــــــذا موجــــــود
س بـــه اجلنـــي فهـــذا عالجـــه تـــالوة آيـــات مـــن َّأمـــا املـــرصوع الـــذي تلـــب.الـــسنن



 
 

٩١ 
كثــري مــن  يف لم صــالح معــروف بالــصالح؛ فهــذا يفيــدالقــرآن الكــريم مــن مــس

 .األحيان هذا ما عندي من اجلواب عىل هذا السؤال
  )٠٠:٣٧:٤١ /٢١" (-األثر–فتاوى جدة "



 
 

٩٢ 

 

 الرجل املسحور هل جيوز إزالة السحر عنه بسحر؟: سؤال
الــــسكري أبـــــو  ْريِّمــــِال، إال عــــىل مـــــذهب واحــــد، وهــــو مـــــذهب اخل :الــــشيخ

 .وداوين بالتي كانت هي الداء: نواس الذي قال
  )٠٠: ٥٩: ٥٩/ ١٣٣(" اهلدى والنور"



 
 

٩٣ 

 
ًســحر ســحرة فرعــون، كــان ســـحرا بتــسخري الــشياطني أم كــان ســحرا مــن النـــوع : الــسائل ً
 اآلخر؟

﴿هـو الظـاهر األول  :الشيخ
﴾)ــراف : قولــه تعــاىل يف وهلــذا يقــول املفــرسون...، ختييــل)١١٦: األع

﴿
﴾) زمـن كـان  يف نـا أنـزهلمُ هـذان امللكـني رب)١٠٢: البقـرة

قــصة الغــالم  يف انتــرش الــسحر عنــد امللــوك، ويــستخدمون الــسحرة كــام جــاء
صـــــحيح مـــــسلم، كـــــان هنـــــاك ملـــــك  يف مـــــع الـــــساحر، معروفـــــة هـــــذه القـــــصة

مستعبد لشعبه وشعر بأنه الساحر الذي كـان يـستعني بـه عـىل اسـرتقاق شـعبه 
ًأن خيتــار لــه غالمــا مــن الــشعب ذكيــا أســن وشــاخ، فهــو يريــد بديلــه، فــأمره بــ ً

ًلكــي يكــون خليفتــه مــن بعــده، فاختــار غالمــا، فكــان هــذا الغــالم خيــرج كــل 
 .ًيوم صباحا من بيته إىل الساحر يتعلم منه السحر

صـــومعة منزويـــة عــــن  يف الطريـــق عـــىل راهـــب يف  ذات يـــوم وقـــع بـــرصه
ــق، فحــو  يف  حــالوةل إليــه، فكلمــه الراهــب فأعجبــه كالمــه، ووجــد لــهَّالطري

قلبه، فصار كل يوم يرتدد عىل هذا الراهـب صـباح مـساء، فـإذا خـرج مـن دار 
ًأبيــه صــباحا حـــول عليــه وتـــأخر بمجيئــه إىل معلمــه الـــساحر، فعاقبــه ورضبـــه 



 
 

٩٤ 
ـــرصف مـــن الـــساحر ليعـــود إىل دار أبيـــه حـــول عـــىل  ـــأخر، وحيـــنام ين ملـــاذا تت

 .بنيالراهب فتأخر عن الدار فرضبه الوالد، وهكذا هو بني ضار
الطريــق وإذا الطريــق واقــف  يف ذات يــوم خــرج كعادتــه مــن بيتــه ويمــيش

والنــاس واقفــني هنــا وهنــا، نظــر وإذا أفعــى قطعــت الطريــق عــىل النــاس، وال 
اللهـــم إن كـــان الراهـــب : أحـــد يتجـــرأ للـــسري، فرفـــع الغـــالم يديـــه ودعـــا وقـــال

ة، عــىل حــق فـــارصف عنــا هــذه اآلفـــة، فــام كــاد يـــتم كالمــه إال انــرصفت اآلفـــ
وانتبـــه النـــاس الـــذين حولـــه واعتقـــدوا، تعـــرف يومئـــذ النـــاس يعتقـــدون هبـــذه 

 .ًاألشياء كثريا، صاروا يتربكون به
ك وزيــر أعمــى، بلغــه خــرب هــذا الغــالم  وشــاع خــرب هــذا الغــالم، عنــد امللــ

ربـك هـو : عـافني أو اشـفني، قـال: املبارك، فأرسـل إليـه أو جـاء إليـه وقـال لـه
ـــك، لكنـــي أدعـــو لـــ ـــك، فـــدعا لـــه فـــشفاه، ورجـــع الـــذي يعافي ك ريب أن يعافي

ِّبصريا، لكن هـذا الـشفاء العاجـل كـان مر ُبيـا للـوزير ومـً ًرا لـه بـضالل ملكـه ِّذكً
 .ًالذي كان مستعبدا له وملن دونه، فصار يعبد اهللا ال رشيك له
ِّرب عافـاين، : ً فلام دخل عىل امللك ورآه بـصريا سـأله عـن الـسبب، قـال

فدلـه عـىل الغـالم، وهنـا كـان الراهـب أوعـز : ه، فسألهفعرف امللك أنه كفر ب
إىل الغــالم بأنـــك ســتبتىل يب، فـــإذا ســـئلت عنــي فـــال ختــرب، امللـــك ملـــا رأى 
ًالوزير كفـر بـه وآمـن بربـه بعـد أن عـاد بـصريا فقتلـه لكـن بعـد أن سـأله مـن أيـن 

مــن الغــالم، أرســل وراء الغــالم، واســتجوبه واســتنطقه فــصارحه : هــذا؟ قــال
 عز وجل هو الـذي شـفاه، فعـرف امللـك أن الغـالم هـو سـبب إضـالل بأن اهللا



 
 

٩٥ 
أمــــر اجلنــــد أن يأخــــذوه إىل : ًوزيـــره، فــــأمر بقتلــــه بطريقــــة غريبــــة جـــدا، وهــــي

 .جبل ويرموه من أعىل اجلبل إىل األسفل فيموت رش ميتة يف أعىل قمة
ــف شــئت، فاضــطرب : فــصعدوا وملــا مهــوا بقذفــه قــال اللهــم اكفنــيهم كي

 يف ًم فوقعوا مجيعـا هلكـى مـوتى، وهـو مـشى وكأنـه يمـيشاجلبل من حتته
 .ريب كفاين رشهم: سهل حتى وصل إىل امللك، استغرب امللك، قال له

قرقور سـفينة صـغرية وأن يتوسـطوا بـه البحـر ثـم  يف ًفأمر جندا بأن يركبوه
اللهــــم اكفنــــيهم كيــــف : البحــــر، فأخــــذوه وملــــا مهــــوا بقذفــــه قــــال يف يقــــذفوه

البحـــر ورجـــع هـــو  يف ًركـــب أو القرقـــور ووقعـــوا مجيعـــارب املَّشـــئت، فـــاط
ًيمـيش إىل امللـك، فاغتــاظ امللـك جــدا وعـرف أنــه لـيس لــه سـبيل إىل قتلــه، 

لــن تــستطيع الوصــول إيل إىل قــتيل إال إذا : وصــارحه الغــالم بــذلك فقــال لــه
 يتعـاىل عـىل امللـك إال إذا ،فعلت ما آمرك به، الغالم اآلن بيحكـي مـن فـوق

تـــدعو النـــاس مليعـــاد يـــوم عظـــيم، : مـــاذا؟ قـــال: ك بـــه، قـــال لـــهفعلـــت مـــا آمـــر
ــــضعني عــــىل اخلــــشبة، ثــــم تأخــــذ ســــهام مــــن كنــــانتي وتقــــف بعيــــدا عنــــي  ًوت ً

ك قتلتنــي وإال ال : وترمينــي بــه، وتقــول باســم اهللا رب الغــالم، فــإذا فعلــت ذلــ
ًســـاحة كبـــرية جـــدا،  يف ســـبيل لـــك إيل، فعـــل امللـــك ذلـــك واجتمعـــت األمـــة

ك أمامــه، واســتل ســهام مــن كنانتــه، ونــصبوا الغــالم  ًعــىل خــشبة ووقــف امللــ
ًثـــم وقـــف بعيـــدا عنـــه ورمـــاه بـــسهم قـــائال  يف بـــسم اهللا رب الغـــالم، فأصـــابه: ً

: صــدره، فوضــع يــده هكــذا ومــات، لكــن الــشعب ملــا ســمعوا امللــك يقــول
 .بسم اهللا رب الغالم كفروا به، وآمنوا بالرب سبحانه وتعاىل



 
 

٩٦ 
م بـــه، وأنـــه بفدائـــه بنفـــسه فـــدى شـــعبه مــــن وهنـــا أدرك امللـــك مكـــر الغـــال

اإليــــامن بــــه إىل اإليــــامن بربــــه تبــــارك وتعــــاىل، هنــــا جــــاءت قــــصة األخــــدود، 
ًفحفـر األخــدود وأوقــد النــار وجــاء دور امـرأة حتمــل صــبيا هلــا، فلــام أوقفــت 

! اصــــربي يــــا أمــــاه: بجانــــب النــــار ضــــعفت طبيعتهــــا كــــأم، فقــــال هلــــا الغــــالم
 ،﴿:  تعـاىلفقذفت نفسها، وهنا جـاء قولـه

 ، ،﴾) ٧ -٤:الـربوج( 
ـــــــشاهد ـــــــستعينون  يف فال قـــــــصة هـــــــاروت ومـــــــاروت كـــــــان امللـــــــوك يومئـــــــذ ي

ًلـــوا علـــم الـــسحر علـــام عامـــا بالـــسحرة، فربنـــا عـــز وجـــل أنـــزل امللكـــني ليجع ً
ــأتون بــيشء فــوق  يعرفــه الــشعب برمتــه، حتــى يعرفــوا أن هــؤالء الــسحرة مــا ي
طاقــة بــرش، إنــام خيتــصون بعلــم دون ســائر البــرش، فلــام عرفــوا بطريــق تعلــيم 
املالئكــــة أو امللكــــني هلــــم طريــــق الــــسحر صــــاروا مــــا عــــاد ينغــــشوا بــــسحر 

الغالـــب  يف هـــو الـــسحرالـــسحرة، فنجـــوا مـــن كيـــدهم ومـــن ضـــالهلم، فهـــذا 
يعنــي عبـــارة عـــن ختييـــل، لكـــن إذا تعـــاون شـــيطان اإلنـــس مـــع شـــيطان اجلـــن 

 .كان تأثريه أشد ورضره أكرب، أي نعم
هــذا الطفــل الثـــاين بعــد ســيدنا عيــسى عليـــه الــسالم الــذي تكلـــم : الــسؤال

 وهو يف املهد؟
 .أي نعم :الشيخ
 .والثالث من يا شيخ :مداخلة
عيــسى عليــه الــسالم، وهــذا، وغــالم : د إال ثالثــةاملهــ يف مل يــتكلم :الــشيخ

 .جريج، جريج الراهب الذي اهتم بامرأة بغي
 ) ٠٠: ١٩: ٤٩/ ٢٥٧(" اهلدى والنور"



 
 

٩٧ 

 
ص 

ْفـر ومفـاتيح َبعـض مـن يتـسمون باملـشايخ يتعـاملون بـام يـسمى اجل: يقـول الـسائل: سؤال
 يف ون هـذه األمـور مـن الـدين، فـاملرجو هـو توضـيح األمـرُّالرموز واألعداد وغري ذلك، ويعد

 ذلك؟
يقــول بعــض الظرفــاء أو األدبــاء مــن أصــعب األمــور التحــدث عــن  :الــشيخ

 ...البدهيات والتدليل عليها
الــــسنة، وال هــــو  يف الكتــــاب وال هــــو يف هــــذا العلــــم ال هــــو: نحــــن نقــــول
وال أحــــد مــــن علــــامء : علــــوم عنــــد الــــسلف الــــصالح، بــــل نقــــولمــــدروس وم

املـــسلمني ال املجتهـــدين وال املتبعـــني وال املقلـــدين يقولـــون هبـــذا العلـــم، 
إنــــام يقــــول بــــه ويدعيــــه مــــن يريــــد أن يأكــــل أمــــوال النــــاس بالباطــــل، ولــــذلك 

خطـــأ مـــشهور  يف اجلفـــر املنـــسوب إىل عـــيل ريض اهللا عنـــه وكـــدت أن أقـــع
اجلفـر املنـسوب إىل اإلمـام عـيل، فحبـست :  أن أقـوليقع فيه غـريي، كـدت

هـو مـن أئمـة .ًنفيس وحفظت لساين فلم أقل اإلمام عيل ألنـه لـيس إمامـا، ال
ٍاملــسلمني بــال شــك، ولكــن العـــرف خــصه هبــذه اللفظــة اإلمــام، أي عـــرف؟  ُّ

هــــو العــــرف الــــشيعي، هــــم الــــذين .العــــرف الــــسني أم العــــرف البــــدعي؟ نعــــم
ً بعــــيل ريض اهللا عنــــه تعـــصبا مــــنهم لــــه وعــــىل ســـحبوا هــــذا اللقــــب وخـــصوه

أيب بكر وعمـر وعـثامن، ولـذلك فمـن اخلطـأ أن : اخللفاء الراشدين األولني



 
 

٩٨ 
اإلمــام أبــو : ًنــذكر عليــا بلفظــة اإلمــام دون بقيــة اخللفــاء الراشــدين، فــإذا قلنــا

هـــل ســـمعتم : اإلمـــام عــيل، لكـــن أنـــا أذكــركم: بكــر حينئـــذ جـــاز لنــا أن نقـــول
ًيومـــا مـــا عاملـــا  مـــن أهـــل الـــسنة، أمـــا الـــشيعة فـــال نـــسأل عـــنهم ألهنـــم أعــــداء ً

ًاإلمـــامني الـــشيخني أيب بكـــر وعمـــر، لكـــن هـــل ســـمعتم يومـــا مـــا عاملـــا مــــن  ً
قــــال اإلمــــام أبــــو بكــــر؟ : علــــامء املــــسلمني أهــــل الــــسنة واجلامعــــة يقولــــون

ال، لكــــن ســــمعتم مــــثيل وكــــدتم أن تــــسمعوا منــــي اإلمــــام عــــيل، : اجلــــواب
لتـي تـسيطر عـىل النـاس، والتقليـد الـذي ران عـىل قلـوب ملاذا؟ هذه الغفلة ا

ـــري مـــن النـــاس املـــسلمني فـــضال عـــن غـــريهم، يقولـــون قـــال اإلمـــام عـــيل : ًكث
ريض اهللا عنـــــه، عـــــىل الـــــرأس والعـــــني هـــــو إمامنـــــا بـــــال شـــــك، ولكـــــن ملـــــاذا 
ًخصــصتم عليــا باإلمامــة؟ ألنـــه اإلمــام عنــد الـــشيعة، وألهنــم يزعمــون ضـــغثا  ً

 كانــت لــه بوصــية الرســول زعمــوا لــه، ثــم صــادرها منــه عــىل إبالــة أن اخلالفــة
أبـو بكـر وعمـر وعــثامن طيلـة هـذه القـرون الفاضــلة، وهـو مل يـستطع أن يــأيت 

ك، مــا يطالــب بحقــه  يف ًســاكنا، ملــاذا؟ ألهنــم زعمــوا أنــه رأى املــصلحة ــ ذل
 .الذي أعطاه الرسول عليه السالم ويف حجة الوداع زعموا

 .أن حتفظوا ألسنتكم منههذا تعبري شيعي، فيجب : ًإذا
ــــضا قــــوهلم ــــضا خصــــ: ًومثلــــه أي َّعــــيل كــــرم اهللا وجهــــه، أي ــــا هبــــذا ً ًصوا علي
ٌعـــيل كـــرم اهللا وجهـــه ال شـــك، لكـــن ملـــاذا خصـــصنا : التكـــريم، نحـــن نقـــول

ًعليـــا دون أيب بكـــر وعمـــر وعـــثامن؟ نقـــول لكـــم كـــام قلنـــا آنفـــا لقـــد ســـمعتم : ً
 ن مـا سـمعتم مـنهم مـن يقـولاإلمام عيل كرم اهللا وجهـه، لكـ: الشيعة يقولون

 .اإلمام أبو بكر: أيب بكر والبقيةيف 



 
 

٩٩ 
أبــو بكــر كــرم اهللا وجهــه إىل آخــره، لكــن أمل : كــذلك مــا قــالوا ولــن يقولــوا

م اهللا وجهـــه؟ َّقـــال عـــيل كـــر: ًتـــسمعوا كثـــريا مـــن مـــشايخ املـــسلمني يقولـــون
ًاألخـــرى كـــاألوىل متامـــا، واألخـــرى كـــاألوىل متامـــا.نعـــم األخـــرى : أعنـــي.ً
ًألوىل متامـــا مـــن حيـــث اســـتعامهلم، واألخــرى كـــاألوىل مـــن حيـــث عـــدم كــا

جــــــــواز ختــــــــصيص األوىل كــــــــاألخرى بعــــــــيل دون األولــــــــني مــــــــن اخللفــــــــاء 
قــال عــيل كــرم اهللا : الراشــدين، لــذلك ينبغــي أن نحفــظ ألــسنتنا مــن أن نقــول

وجهــــه وحـــــده، أو قـــــال اإلمـــــام عـــــيل وحـــــده، إن كـــــان وال بـــــد أعطينـــــا لبقيـــــة 
ً هلــم مــن الوصــف ووصــف يــصدق علــيهم مجيعــا لكــي ال اخللفــاء مــا نعطيــه

 .نفرق بني أحد منهم
﴿: األنبيـاء والرسـل يف ال شك أن هذه آية جاءت

﴾)ــرة  ولكــن أتبــاع الرســل ينبغــي أن نــسلك فــيهم ســبيل الــذي )٢٨٥: البق
ملتقــى واحــد   يفنــسلكه مــع الرســل، فهــؤالء مجعهــم الرســول عليــه الــسالم

فعلــيكم بــسنتي «: مجلــة واحـدة حيــث قـال يف عبـارة واحــدة يف كـام يقولــون
 .»وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي

 يف اجلنــة وعــثامن يف اجلنــة وعمــر يف اجلنــة وأبــو بكــر يف النبــي«: وقــال
ال نفـرق بـني : ًفـإذا. إىل آخر العرشة املبرشين باجلنـة»اجلنة يف اجلنة وعيل

 .غريه.منهمأحد 
 .اجلفر يا شيخ :مداخلة
  ذهنـي يعنـي رشدت فجـزاك  يف !كنـا نـتكلم، وسـبحان اهللا.أحسنت :الشيخ
 .ًاهللا خريا



 
 

١٠٠ 
عــيل مــا عنــده خــرب ال .أن اجلفــر هــذا ينــسب ملــن؟ لإلمــام عــيل: يقولــون

ًهبذه اللفظة وال عنـده خـرب هبـذا اجلفـر املزعـوم، ثـم هـذا اجلفـر باطـل رشعـا 
ــــه تعــــاىل بــــبعض ذلــــك؛ ألن اهللا عــــز وجــــ ًل يقــــول منبهــــا عبــــاده معرفــــا هلــــم ب ً

 ،﴿: صفاته
﴾)٢٧: اجلن(. 

 -عاطونـــه ويعتمـــدون عليـــه الـــذين يدرســـونه ويت-فـــاجلفر يزعمـــون أهنـــم
ــق  يزعمــون أهنــم بــه يتحــدثون عــن أمــور غيبيــة، ًال ســبيل ألحــد أبــدا بــأي طري

ًالتـــي ليـــست طرقـــا ميــرسة إمـــا كونـــا أي بقولـــه تعـــاىل] مــن الطـــرق[ ً :﴿
﴾) و  أ)١١٧: البقـرة

 مــن التحـدث عــن األمـور الغيبيــة، ال ص بــام جاءنـا بــه رسـول اهللا: ًرشعـا أي
 يف كتـــاب اهللا أو يف ســـيكون كـــذا إال إذا كـــان هنـــاك نـــص: نـــستطيع أن نقـــول
 . صحيحص حديث رسول اهللا

اجلفــــر لــــيس فيــــه يشء مــــن هــــذا وذاك، ولــــذلك فهــــم يتنبــــؤون ويــــضلون 
طلـــع عـــىل الغيـــب، كـــام أنفــسهم ويـــضلون غـــريهم ألنـــه ال أحـــد يـــستطيع أن ي

: النمـل (﴾﴿: قال عز وجـل

 . تبارك وتعاىل)٦٥
ُ سمع يومـا جاريـة تصوإذا كان النبي  وفينـا نبـي : غنائهـا يف ي وتقـولغنـًِّ

: ليــه الــسالمغــد، فقــال هلــا عليــه الــسالم وهــي جاريــة، قــال هلــا ع يف يعلــم مــا
وفينــا نبــي يعلــم : دعــي هــذا، دعــي هــذا، ال تقــويل-ال يعلــم الغيــب إال اهللا، «
 يعنــــي مـــــن »، وقــــويل مــــا كنـــــت تقــــولني-غــــد ال يعلــــم الغيـــــب إال اهللا يف مــــا



 
 

١٠١ 
وصـــف الرســـول عليـــه الـــسالم ولـــيس كـــام يفعـــل النـــشادون الـــذين ينـــشدون 

 وذاتيــة، ليــست األناشــيد ويــسموهنا بأهنــا أناشــيد إســالمية وهــي بدعــة اســمية
-كـل هـذه القـرون التـي مـضت يف بدعة اسمية فقط بل وذاتية، ألن اإلسـالم

ًولست أعني فقط القرون التي نحن نحتج هبـا دائـام أبـدا هـي القـرون الثالثـة  ً
مـا عـدا هـذا القـرن الـذي نعيـشه -بـل كـل هـذه القـرون-املشهود هلا باخلريية

كـل هـذه  يف تمـع اإلسـالميمـا يعـرف املج-أو كنا نعيـشه القـرن الرابـع عـرش
القــــرون أناشــــيد تــــسمى باألناشــــيد الدينيــــة، لكــــن ضــــعفاء اإليــــامن وضــــعفاء 
ًالعلــم معــا ملــا ارتاحــت نفوســهم إىل بعــض األغــاين املائعــة التــي ال جيــوز 
ًالنطــــق هبــــا إســــالميا، ال جيــــوز النطــــق هبــــا ملــــا فيهــــا مــــن الفــــسق واملجــــون 

 .التغني والتطريب هباوالكالم الفاحش فمن باب أوىل أنه ال جيوز 
ًملــــا وجــــدوا ذلـــــك حرامــــا بــــني التحـــــريم أرادوا أن جيــــدوا خمرجــــا هلـــــم  ًَ ِّ َ
للتنفــيس والــرتويح عــن النفــوس فجــاءوا بأناشــيد يــسموهنا أناشــيد إســالمية، 

األغـاين  يف ولقد كانوا من قبل ما نجـوا حتـى مـن التحـريم الظـاهر املوجـود
 إسـالمية وفيهـا مـن الكفـر مـا ال املاجنة، فقد وجدت أغاين يسموهنا أناشـيد

 .أي نعم.األغاين املائعة يف يوجد
 : ًنحن مثال نقرأ فيام يسمونه بالربدة
 ومن علومك علم اللوح والقلم      فإن من جودك الدنيا ورضهتا 

 مــاذا »ال يعلــم الغيــب إال اهللا«: ًرســول اهللا يقــول للجاريــة كــام ســمعتم آنفــا
 وفينــا نبــي يعلــم مــا: ل يشء، وإنــام قالــتيعلــم الرســول كــ: قالــت؟ مــا قالــت



 
 

١٠٢ 
 »ال يعلـم الغيـب إال اهللا، دعـي هـذا«: فرد عليها الرسـول عليـه الـسالم.غديف 

 .إىل آخر احلديث
 : أما هذا الشاعر البوصريي يقول

 ومن علومك علم اللوح والقلم     فإن من جودك الدنيا ورضهتا 
ن إىل يـوم يبعثـون، ًمش يدري ما يكون غدا وما مىض ما كـان ومـا سـيكو

ك اجلاريــة الطيبـة القلــب مــع  ك الكلمــة التـي صــدرت مـن تلــ هـذا أكــرب مـن تلــ
ك مل يــرض هبــا رســول اهللا وقــال هلــا  »دعــي هــذا، ال يعلــم الغيــب إال اهللا«: ذلــ

 .إىل آخر احلديث
مـــــىض دور عـــــىل هـــــذه األناشـــــيد الدينيـــــة وبـــــسبب دندنـــــة الـــــدعاة : ًأيـــــضا

هـــــذا القـــــرن املـــــايض  يف الزمـــــانالـــــسلفيني فقـــــط، برهـــــة نـــــصف قـــــرن مـــــن 
 يف يدندنون حول إنكـار مثـل هـذه األلفـاظ دون سـائر اجلامعـات املوجـودة

ًالساحة قـديام وحـديثا كـان لـدعوهتم ذلـك التـأثري املرجـو واحلمـد هللا، فتنبـه  ً
كثـــري مـــن الـــشباب املـــسلم أنـــه ال ينبغـــي نحـــن أن ننـــشد أناشـــيد ونـــروح عـــن 

ُنفوسنا ونذهب الكلل عـن أبـدان ِ ْ نا بالتطريـب بأناشـيد يكـون فيهـا مـا حـرم اهللا ُ
 .عز وجل من مثل قول البوصريي

ًإذا جيــــب أن نـــــأيت بأشـــــعار جديـــــدة تكــــون وســـــطا بـــــني أشـــــعار املجـــــون  ً
ـــــــــسالم أو يف وأشـــــــــعار املـــــــــديح املغـــــــــايل ـــــــــه ال ـــــــــاء  يف الرســـــــــول علي األنبي

الــزمن األخــري قــد تكــون  يف ًوالــصاحلني، وفعــال ظهــرت مثــل هــذه األناشــيد
أنــزه وأقــرب إىل الــرشع مــن ســابقاهتا مــن أناشــيد، ولكــن مــع ذلــك ال يعنــي 



 
 

١٠٣ 
خيلــو الكثـــري منهــا مـــن يشء مــن االنحـــراف والغلــو والتقـــرب إىل التـــصوف 

 .املقيت
أيـــــــــش .دمـــــــــشق بعــــــــض األبيـــــــــات مـــــــــن الـــــــــشعر يف كنــــــــت أحفـــــــــظ وأنـــــــــا

 .ساعدونا، أيش يقول ياسني.يقول
 .أيش أوهلا :مداخلة
: ذهنـــي يف قي أوهلـــا وآخرهـــا، بـــاقيكـــل يشء بـــا...ال، راح أقـــول :الـــشيخ
 ...الدنيا يفء
 .فالدنيا يفء... :مداخلة
 .فالدنيا يفء :الشيخ
 .الكل يفني والباقي حي :مداخلة
ـــى الـــدنيا يفء؟ هـــذه وحـــدة الوجـــود، الـــدنيا خيـــال، ظـــل  :الـــشيخ ـــش معن ٌّأي

 يف ملـــــن؟ لـــــرب العـــــاملني، مـــــن هـــــو رب العـــــاملني؟ هنـــــا بقـــــى بـــــدنا نـــــدخل
كـــل مــا تــراه بعينــك فهـــو : ل الكفـــر لــيس بكــافر، يقولــونكفريــات ولكــن ناقــ

اهللا، وهــذه املخلوقــات هــي ظــل اهللا وهــي وهــم وال حقيقــة هلــا، هــذا الــشاعر 
 .يرمي إىل هذه العقيدة الباطلة

 : ًاملهم قد أيضا حتسنت األلفاظ ولكن دخل فيها شيئان اثنان
ا وعـــدم أن هـــذه األناشــيد إذا ســلمنا بـــصحة معانيهــ: أول يشء دخــل فيهــا
إذا -ًكــــام ذكرنــــا بعــــض األمثلــــة آنفــــا مــــن التعــــارض-تعارضــــها مــــع الــــرشيعة



 
 

١٠٤ 
ًســـلمنا بـــسالمتها ســـالمة معانيهـــا فقـــد دخـــل فيهـــا أوال يشء ثـــم حلقـــه يشء 

 .آخر
هــذا ال بــد ...أهنــم يوزنوهــا بــاألوزان األغــاين املائعــة: الــيشء األول هــو

 .منه لكل هذه األناشيد واملنشدين
ـــيشء الثـــاين وهـــو األ ـــرضب عـــىل الـــدف، فتـــسمع : فظـــعال أدخلـــوا فيـــه ال

اآلن أناشيد يـسموهنا بأناشـيد دينيـة وقـيض يل عـىل قلـة مـا أبـتىل بـالنظر إىل 
ــأهنم أحــرضوا شخــصا هنــا ومــع األســف هــو ســوري مــن بلــدي،  ًالتلفزيــون ب
: ًوإذا بــه يــرضب عــىل الــدف ومكيــف متامــا وشــايف حالــه بــالتعبري الــسوري

 .قايض غرض يعني
عىل الـدف ويغنـي أغـاين وأناشـيد دينيـة، حتـى وصـل الـدف فهذا يرضب 

إىل املـــــساجد بحيلـــــة مـــــاذا؟ أناشـــــيد دينيـــــة ويف املـــــساجد إســـــالمية، فكلـــــه 
فمتجـانس كلـه بعـضه ...قلت متناجس، معليش لغو لكن لـه معنـى.متجانس
 .مع بعض

املساجد اليوم مع األسف لـو دخلتهـا دخلتهـا كأنـك تـدخل كنـائس، هـذه 
تأخذ بألبـاب غـري املـسلمني مـن جهـة وبألبـاب املـسلمني مع األسف ظاهرة 

 .املنحرفني
أصــبح املــسجد -مــع األســف الــشديد-دمــشق كنــا نــرى يف نحــن ملــا كنــا

ًاألمــــــوي كعبــــــة األوربيــــــني واألمــــــريكيني نــــــساء ورجــــــاال، ملــــــاذا؟ ليــــــصلوا،  ً
ليهتــدوا؟ ال، مل يكــن يشء مــن هــذا، وإنــام يتفرجــوا عــىل الفسيفــساء وعــىل 

زمـــــن بنـــــي أميـــــة وإىل آخـــــره، آثـــــار قديمـــــة هـــــذه،  يف  نقـــــشتالنقـــــوش التـــــي



 
 

١٠٥ 
وتـــدخل النـــساء كاســـيات متربجـــات، وأكثـــر مـــن ذلـــك نـــرى الـــذل املجـــسد 

القـــرآن  يف املجـــسم واســـتعالء الكـــافر عـــىل املـــسلم وربنـــا عـــز وجـــل يقـــول
 .)١٤١:النساء(﴾﴿: الكريم

نــرى مــاذا؟ نــرى بعــض خــدم املــسجد وعــىل رؤوســهم العامئــم الــصفراء 
مـا تعرفوهنـا هنــا، هـذه تـدل عــىل أن املـتعمم هبــذه العاممـة مـا هــو عـامل لكــن 
هـــو متمـــسك بدينـــه، فـــبعض هـــؤالء اخلـــدم يـــأيت بنعـــال يكـــسيها عـــىل أقـــدام 
النـــــساء األوربيـــــات الـــــيل هـــــن متربجـــــات كاســـــيات عاريـــــات وهـــــو جـــــالس 

وهـــي فوقـــه فـــوق رأســـه وهـــو خيـــدمها، ملـــاذا؟ لتـــدخل املـــسجد، القرفـــصاء 
ويف اعتقــــادي أنــــا، لــــو دخلــــت هــــذه الكــــافرة أو ذاك الكــــافر بنعــــاهلم أرشف 

 .للمسلمني من هذا الذل الذي كنا نراه آسفني
فاملـــساجد كـــام قـــال عمـــر ريض اهللا عنـــه ملـــا جـــدد املـــسجد : املقـــصود

ـاء املهنــدس َّأكــن ال«: َالنبــوي، قــال للبنـَّ نــاس مــن احلــر والقــر وال حتمــر وال ِ
مـسجدنا » الفيحـاء«ريض اهللا عـن عمـر، لـو جـاء اليـوم ورأى مـسجد .»تـصفر

هــذا لكــن مــا هــو مــسجدنا، مـــسجد يعنــي ســوريني لــرأى العجــب العجـــاب، 
ًلـرأى أن خـرب عبـد اهللا بـن عبـاس حتقـق فعــال ممـا يـدل عـىل أنـه كـان تلقـى مــا 

ــــى أو لفظــــا، ح ًقالــــه لفظــــا مــــن نبيــــه معن ــــث جــــاءًً ســــنن أيب داود بالــــسند  يف ي
مــــا أمـــرت بتــــشييد «: صقــــال رســـول اهللا : القـــوي عـــن ابــــن عبـــاس أنــــه قـــال

 )٤٥: احلـج (﴾﴿: القـرآن يف رفع بنياهنا، كـام قـال:  أي»املساجد
لتزخرفنهــــا كــــام زخرفــــت اليهــــود «:ًقــــال ابــــن عبــــاس معقبــــا عــــىل احلــــديث

 .»والنصارى



 
 

١٠٦ 
كـام : دخلـت مـساجد املـسلمني اليـوم، ال أقـولزخرفة اليهود والنـصارى 

ًدخلت صور اليهود والنصارى إىل بيـوت املـسلمني، هـذا واقـع أيـضا، لكـن 
ــــريا جــــدا بــــني دخــــول الزخــــارف إىل املــــساجد وبــــني دخــــول  ــــاك فرقــــا كب ًهن ً ً
ٌالــصور إىل البيــوت، صــحيح كــل مــنهام منكــر خمــالف للــرشع، لكــن دخــول  ٌ

إلنكــار مــن دخــول الــصور إىل البيــوت، ا يف الزخــارف إىل املــساجد أغــرق
 .ًذلك ألننا اختذنا املعصية عبادة وتقربا إىل اهللا

ًمل نــسمع ونرجــو أال نــسمع ونرجــو أخــريا أن لــن -واحلمــد هللا-إىل اليــوم
ًنــسمع أن أحـــدا مـــن املـــسلمني يتقــرب إىل اهللا بإدخـــال الـــصور إىل البيـــوت، 

ل الزخــارف إىل بيــوت اهللا نــاس يتقربــون إىل اهللا بإدخــا يف لكننــا اآلن نعــيش
اللفـــظ ويف الروايــــة  يف تبـــارك وتعـــاىل، فـــصدق فـــيهم قــــول ابـــن عبـــاس هـــو

موقوف، ألنه فرق بني ما سمعه مـن الرسـول أو بـني مـا قالـه الرسـول وبـني مـا 
 .قاله هو

قـال  .»مـرت بتـشييد املـساجدُمـا أ«: قال عن الرسول عليه السالم أنـه قـال
 فمــن املمكــن أن )فــت اليهــود والنــصارىلتزخرفنهــا كــام زخر(: ابــن عبــاس

ـــى هـــذا الكـــالم الـــذي قالـــه مـــن عنـــد نفـــسه مـــن  يكـــون ابـــن عبـــاس ســـمع معن
الرسـول عليــه الــسالم، لكــن هـو عــرب عنــه بلفــظ مـن عنــده، وممكــن أن يكــون 

 يف إنــــه موقــــوف: كثــــري مــــن األحاديــــث يف هـــذا كــــام يقولــــه علــــامء احلــــديث
 .حكم املرفوع

 هــذا اليــوم واقــع، فــدخلت »د والنــصارىلتزخرفنهــا كــام زخرفــت اليهــو«
ًاألناشــيد التـــي يــسموهنا بغيـــا وظلـــام وعــدوانا باألناشـــيد الدينيــة دخلـــت مـــع  ًً



 
 

١٠٧ 
فنـسأل اهللا عـز وجـل .الـدف إىل املـساجد يتقربـون هبـا إىل اهللا تبـارك وتعـاىل

 .نعم.، وأن يمسكنا به حتى نلقاه تبارك وتعاىلصفنا هبدي نبينا ِّعرُأن ي
  )٠٠: ٢٨: ٣١٣/٣٤( "اهلدى والنور"



 
 

١٠٨ 

 
 اجلفر هذا يقال أنه علم قائم بذاته، فيه معلومات تعطينا عنه؟: ...السائل
ــــشيخ مثــــل شــــمس املعــــارف املوصــــوف بــــشمس املعــــارف الكــــربى،  :ال

ًاجلفــر ال أصــل لــه إطالقــا، إنــام روايــات ال خطــام هلــا وال ســنام تنــسب لعــيل 
ًطالقــــا، وفيهــــا أخبــــار تتعلــــق بــــأمور غيبيــــة ال ريض اهللا عنــــه وال أصــــل هلــــا إ

يمكـن للبــرش أن يعرفوهــا إال بطريــق الــوحي، وهـي ليــست مــن الــوحي الــذي 
أنزلــه اهللا عــىل قلــب حممــد عليــه الــسالم، فــاجلفر يمكــن أن يعــرب عنــه بعبــارة 

ــث موضــوعة جمموعــة باســم كتــاب اجلفــر، ثــم أيــن  أخــرى عبــارة عــن أحادي
بعــض الكتــب،  يف بعــض الروايــات يف ً مفرقــاهــذا الكتــاب؟ ال وجــود لــه إال

 ..فليس له
 .هو كتاب أستاذ، أم علم أنا فهمت أنه علم :مداخلة
 .إيه كتاب، كتاب اجلفر منسوب لعيل :الشيخ
ًلعلـــه مـــن هـــذا الكتـــاب مثـــل مـــا قـــال األخ وجعلـــوه علـــام، لـــذلك  :مداخلـــة

 وقــــد جعلــــه للعلــــوم كــــام ال »أبجــــد العلــــوم«كتــــاب  يف صــــديق حــــسن خــــان
 .خيفى وضع علم اجلفر

 .لكن هو كتاب اجلفر :الشيخ
 .ًلكن طبعا مصبه من كتاب اجلفر :مداخلة



 
 

١٠٩ 
 .أي نعم :الشيخ
 البـن )١: الفـتح (﴾﴿ أنـه تفـسري اعوَّلكن يـد :مداخلة

 .عباس أن هذا اجلزء من العلم القائم هذا الذي يتكلمون عنه
 . هذاأي تفسري :الشيخ
 ..الذي هو موت الرسول عليه الصالة والسالم :مداخلة
﴿: إذا كـــان املقـــصود ملـــا نـــزل قولـــه تعـــاىل :الـــشيخ
﴾) هــذا نعــي وفــاة :  بكــى أبــو بكــر الــصديق، فــسألوه، قــال)١: النــصر

صـــحيح البخـــاري، لكـــن لـــيس فيـــه  يف الرســـول عليـــه الـــسالم، فهـــذا موجـــود
، مـــا "هـــاتوا برهــانكم": دعى نقــولُلتفاصــيل املـــدعاة، وبعــدين أي يشء مـــا

ـــــه ضـــــعيف، وهـــــذه القـــــصة يمكـــــن  ـــــه صـــــحيح وفي يتعلـــــق بوفـــــاة الرســـــول في
ك املــوت جــاء بــصورة ســائل طــرق البــاب بيــت فاطمــة أو  ســمعتوها، أنــه ملــ
مــــــا أدري، قــــــصة مركبــــــة يقــــــصد إثــــــارة األحــــــزان واألشــــــجان، هــــــذه القــــــصة 

القة بوفاة الرسول عليه الـسالم، فهـل هـذا يقـال عنـه موضوعة بال شك هلا ع
 علم اجلفر؟

واإلنــسان لـــيس مــن الـــالزم أن يتعلـــق باألســامء بقـــدر مــا ينبغـــي أن يتعلـــق 
باملسميات، فعلم اجلفـر مـا فيـه عنـدنا علـم اجلفـر كعلـم مقـنن معـروف علـم 
ــرصف إلــخ، مــا فيــه  احلــديث، علــم التفــسري، علــم الفقــه، علــم النحــو، علــم ال

 .ً من هذا إطالقا، لكن هو كتاب اجلفريشء
 .حقيقة علم اجلفر: فيه مؤلفات تقول :مداخلة



 
 

١١٠ 
 مــسألة اجلفــر، كتــاب طبــع يف  رشــيد رضــا لــه حتقيــق بــديعالــشيخ :مداخلــة

 ...الوحدة اإلسالمية: املكتب اإلسالمي بعنوانيف 
 .موجودة طبعة املنار القديمة :الشيخ
ت الكــالم بتوســع لكــن اخلالصــة ينــاقش فيهــا قــضية اجلفــر ويثبــ :مداخلــة

 .كام ذكرتم شيخنا حول قضية اجلفر وأنه خرافات وأشياء ما هلا خطام
] انقطـــاع[حـــساب األحـــرف نعـــم، ...هـــذا مثـــل حـــساب األحـــرف، :الـــشيخ
هـذا الكتـاب قـصة طريفـة، مـا أدري وقعـت لـشخص مـن هـؤالء  يف هـو يـذكر

شه أن هـــــذه أم حيكيهـــــا عـــــن بعـــــض الـــــسابقني الـــــسالفني، اجتمـــــع معـــــه وناقـــــ
أنــت مــا اســمك، قــال : حــسابات األحــرف مــا هــي منــضبطة يــا أخــي، فقــال لــه

ال أنـا : محد جمموع هـذه األحـرف جممـوع كلـب، قـال لـه: محد، قال له: له
ًأنــت إذا أكلــب، فــام هــذا احلــساب الــذي يطلــع : أصــل اســمي أمحــد، قــال لــه

 .من محد إىل كلب، ومن أمحد إىل أكلب...منه
 .ًعلامكنت أظنه  :مداخلة
 .هي علم عند الشمرشخية وبطيخة مثل ما نقول بالشام :الشيخ

 ) ٠٠: ٠٥: ٤٧/ ٢٥٧(" اهلدى والنور "



 
 

١١١ 

 
 ...ما هو حكم احليل، التي تسمى خفة اليد، ويقوم هبا بعض الناس: سؤال

رجـه مـن وراء أذنــه ًمـثال أن خيـرج املـال مـن جيبـك دون أن تـشعر، ثـم خي
 ... وبالتايل هل يكفر صاحبه؟؟، فهل هذا من السحر]معينة[بطريقة 
نهـى عنـه الـشارع َال هذا ليس من السحر، لكنـه مـن الـدجل، الـذي ي :الشيخ
 .نعم.احلكيم

  )٠٠: ٣٠: ٠٨/ ٤٣٩(" اهلدى والنور"



 
 

١١٢ 


 

 

مـــن املعلـــوم أن القـــراءة عـــىل املـــرصوع جـــائزة، : يقـــول الـــسائل: الـــسؤال األول: ســـؤال
ولكن انترش عنـدنا جلـوس بعـض الـشباب هلـذا األمـر، مـع العلـم أهنـم يقـرؤون عـىل كـل مـن 

تزايـد بـني الـشباب حتـى انتـرشت  يف ال هـذاًيأتيهم زاعام أنه مريض بدون التأكد مـنهم، ومـا ز
أمـاكن  يف عقـد جمـالس خاصـة يف الوسوسة بـني كثـري مـن النـاس، وقـد أقـدم بعـض الـشباب

املـــاء والزيـــت ويبيعونـــه بـــأكثر ممـــا اشـــرتوه بـــه، وقـــد  يف الرقيـــة ملـــن يأتـــه، وينفثـــون يف معينـــة
ؤون عىل كـل مـن ًتكالب الناس عليهم بني موسوس وطالب للربكة ومريض حقا، وهم يقر

 يزعم أنه مريض، ما رأي الشيخ؟
: ًهــذا الــسؤال ســبق بــاألمس القريــب، وأيــضا ذكرنــا اجلــواب وقلنــا :الــشيخ

هـــــذه املـــــسألة لـــــيس إال قـــــراءة يشء مـــــن القـــــرآن عـــــىل  يف إن الـــــذي نعلمـــــه
الــسنة، أمــا بيــع الزيــت  يف ًاملــرصوع، أمــا مــا ســوى ذلــك فــال نعلــم لــه أصــال

ً فهــذا كــذلك ممــا ال نعــرف لــه أصــال وال نــستطيع أن والنفــث فيــه والتــربك فيــه
ًنقــر أمــرا أوال ك : ًالكتــاب والــسنة، وثانيــا يف ًمل نجــد لــه أصــال: ً ــ مل نعــرف ذل

من عمل سـلفنا الـصالح، أمـا أن هنـاك نـاس يفعلـون ذلـك أو ال يفعلـون فهـذا 
العهـدة فيـه عـىل الـراوي فـنحن عنـدنا مـا : األمـس القريـب يف ًكام قلت أيضا

ًشيئا من ذلك أبدانعرف  ً. 



 
 

١١٣ 
أمــــــا قــــــضية الــــــتالوة عــــــىل املــــــرصوع فــــــأمر معهــــــود عــــــىل مــــــر العــــــصور 

ه فـيام سـبق ُّرِقـُاإلسالمية، فقط التالوة أما ما سوى ذلـك فـال علـم لنـا بـه وال ن
 .بيانه

 .الصعق بالكهرباءو :مداخلة
 ًأيضا يوجد صعق بالكهرباء؟ :الشيخ
 . نعم:مداخلة
 نحـــن نعرفهـــا عنـــد األطبـــاء، احلقيقـــة أن مـــا أدري صـــعقة الكهربـــاء :الـــشيخ

هــذا الــسؤال األخــري يلفــت نظــري إىل أن : هنـاك أمــور تتعلــق بالتجربــة، يعنــي
هنــــــاك أمــــــور تتعلـــــق بالتجربــــــة وال تتعلــــــق بالديانــــــة، فالــــــصعق : ًنقـــــول شــــــيئا

بالكهربـــاء أظـــنكم تعلمـــون أن هـــذا أمـــر معهـــود عنـــد األطبـــاء املـــاديني، فهـــم 
ــأتيهم بعــض املــصاب ني بنــوع مــن الــرصع يــستعملون كــل العالجــات حيــنام ي

: املعهــودة لـــدهيم وثـــم يلجـــؤون إىل هـــذه التيـــارات الكهربائيـــة عـــىل قاعـــدة
بحثـــــي اآلن بالنـــــسبة لألطبـــــاء -آخـــــر الـــــدواء الكـــــي، فـــــال نـــــستطيع أن نقـــــول

مـــا حكـــم تـــصليط هـــذه التيـــارات الكهربائيـــة : ال نـــستطيع أن نقـــول-املــاديني
ًلــرصع أو بغــريه؟ ألن األمــر ال يتعلــق أوال عــىل بعــض املــرىض املــصابني با

ًبالـــدين وإنـــام يتعلـــق بالطـــب ولـــست طبيبـــا، أمـــا الـــدين فلـــم يتعـــرض هلـــذا ال 
ًسلبا وال إجيابا ً. 

دمــــشق كــــان قــــد  يف وباملناســــبة حيــــسن أن أذكــــر لكــــم أن أحــــد إخواننــــا
 يف ًأصـــيب بنــــوع مــــن الــــرصع يــــشتد عليـــه أحيانــــا حتــــى ال يقــــف أمامــــه يشء

ـــث يكـــ املستـــشفيات التـــي  يف جَعـــالَرسه وحيطمـــه رش حتطـــيم، وتالـــدار حي



 
 

١١٤ 
ــــــوع مــــــن املــــــرض حتــــــى ذهــــــب إىل بــــــريوت إىل اجلامعــــــة ِعــــــالُت ج هــــــذا الن

بالـــــصدمات الكهربائيـــــة ومل : األمريكيـــــة وتعـــــالج هنـــــاك هبـــــذه الطريـــــق، أي
ًيـــشفى بقـــي كـــذلك لكـــن كـــان عـــىل نوبـــات لـــيس دائـــام هـــو مـــرصوع، وبعـــد 

ــــك قــــ ــــا إليــــه اقرتاحــــاَّدَذل ً وهــــو مــــا يــــسمى حــــديثا بالتطبيــــب بالــــصوم، ًمت أن
واملقصود بالصوم ليس هـو بطبيعـة احلـال الـصوم الـرشعي وإنـام قـد يـسميه 

هذا التطبيب باجلوع ليس لـه عالقـة الـرشع فـال ! بالتجويع، التطبيب باجلوع
نقول بدعة وال نقول سـنة، إن نجحـت هـذه الوسـيلة كوسـيلة ملعاجلـة بعـض 

ك إطالقــا، وأنــا شخــصيا  يف يــنجح فــال يشءاألمــراض فهــو خــري، وإن مل  ًذلــ ً
لعـــل بعـــضكم يعلـــم أننـــي بلغـــت هـــذا النـــوع مـــن التطبيـــب بـــاجلوع فـــصمت 
ًأربعــــني يومــــا، ومعنــــى هــــذا الــــصوم أال يأكــــل هــــذا الــــصائم شــــيئا إطالقــــا وال  ً ً
ًيرشب شيئا مطلقا سـوى هـذا املـاء أربعـني يومـا، وبعـد هـذه األيـام كلهـا يبـدأ  ً ً

ًيتمــرن رويــدا رويــد  يف ًا عــىل الطعــام الــذي هــو معتــادا لــه، فيجــد أثــر الــشفاءً
  كثـــــــري ممــــــــا كــــــــان يــــــــشكوه مــــــــن األمـــــــراض، أنــــــــا بلــــــــوت هــــــــذا بنفــــــــيس وال 

 .أطيل الرشح
إنـــــام الـــــشاهد هـــــذا الـــــذي يعـــــود إىل هـــــذه الـــــصدمات الكهربائيـــــة وأنفـــــق 

 سـوريا ويف لبنـان مـا عـويف إال يف املستـشفيات العديـدة يف األموال الطائلة
لــصوم، صــام أو ســتة أيــام ثــم بعــد ذلــك أكثــر وأكثــر حتــى وصــل بــه هــذا ايف 

ًاألمــر أنــه صــام أربعــا وثالثــني يومــا، ثــم مل يــر هلــذا املــرض أثــرا، فمثــل هــذه  ً ً
العـــالج الـــذي مل يكـــن معهـــود وإن كـــان بعـــض الوعـــاظ اليـــوم يـــشجعون بـــه 

، ال شـك أن الـصوم "صـوموا تـصحوا": ملثل قوله عليه السالم فيام يقولـون
عي فيــه كــل الفوائــد، لكــن هــذا احلــديث وهبــذا اللفــظ مل يــصح كــام كنــا الــرش
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ـــك ـــضعيفة، لكـــن هـــذا الـــصوم الطبـــي الـــذي  يف بينـــا ذل ـــث ال سلـــسلة األحادي

يبـاح فيــه هلـذا الــصائم أن يـرشب مــن املــاء مـا يــشاء ومتـى مــا شـاء حــصل منــه 
شخيص ويف شـخص ذلـك الطالـب مـن إخواننـا  يف ًفوائد كثرية وكثرية جدا

 .ويف غريهم كثري وكثريهناك، 
هـــذا : ًوعـــىل ســـبيل أيـــضا املثـــال األخـــري مـــع يشء مـــن الطرافـــة والنكتـــة

الذي كان يرصع ممـا ملـس مـن هـذا النـوع مـن الـصوم مـن الفائـدة صـار كلـام 
عليــك : ًجــاء إليــه إنــسان يــشكو مرضــا أمل بــه وعــي األطبــاء عالجــه يقــول لــه

عجـوز وأصـبحت جاءه شخص شـاب وسـيم يـشكو إليـه أمـه وهـي ..بالصوم
طرحيــة الفــراش وال تـــستطيع أن تنطلــق لقــضاء حاجتهـــا، ومــع أن هلــا ابنتـــني 

بعض املستـشفيات ملتـا وكلتـا مـن خـدمتهام ألمهـام العجـوز؛  يف ممرضتني
ــــه تــــصورون معــــي أصــــبحت بحالــــة مــــن القــــذارة بحيــــث وحتــــى األوالد  ألن

وهـو  .. مهاِّوَصـ: يعافون هذه األم، فلام شكا ابن هـذه العجـوز أمرهـا قـال لـه
امنعهــا مـــن كــل الطعـــام وضــع أمامهـــا عـــىل : رشح لــه مـــاذا يعنــي بالـــصوم أي

! يـا أخـي: الطاولة مثـل هـذه إبريـق املـاء والكـأس ومتـى شـاءت تـرشب، قـال
زعمـه،  يف ًمتـوت جوعـا..هذه تصيح وهذه عجوز وربام متـوت وإىل آخـره

وت العجـوز أنـت مـا أنـت مـصدق أنـه متـ! هـذا الكـالم بيننـا: ًويقول له مازحـا
ًمها، فالرجـل كأنـه اقتنـع وفعـال وضـع املـاء ِّوَوتسرتيح أنت وأختك منها، ص

هـي ..أمام العجـوز ومنعـوا عنهـا الطعـام بكـل أشـكاله والـرشاب بكـل أنواعـه
مـا أحـد يـرد عليهـا، تـضطر أن ..تصيح وهم ال يـردون عليهـا طعـام طعـام أكـل

 أخـذ هــذه الوصـفة مــن تـرشب املــاء حيـنام تــشعر باحلاجـة، يقــول ابنهـا الــذي
ــأن أمــه قامــت : صــاحبنا مــا مــىض إال نحــو ســت أيــام إال جــاء يبــرش صــاحبنا ب
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من فراشها وبدأت ختدم نفسها بنفـسها وهكـذا ظلـت هـي بعـد أن رأت أثـر هـذا 

 .الشعور صارت هي متنع نفسها من الطعام حتى شفاها اهللا تبارك وتعاىل
لكهربائيـــة، األطبـــاء ســـواء اســـتعمل الـــصدمات ا: أريـــد مـــن هـــذا أن أقـــول

املــاديون أو هــؤالء املحــدثون اليــوم الــذين سيــسألون عــنهم، فهــذه الوســيلة 
 يف حالـــــة ظهـــــور آثارهـــــا الـــــسيئة يف ال جيـــــوز لنـــــا أن نبـــــادر إىل إنكارهـــــا إال

الــذين تــستعمل فــيهم هــذه الوســيلة احلديثــة، لــذلك فــام ينبغــي لنــا أن نخلــط 
البدعــة الدينيــة، وبمعنــى  يف دخلبــني مــا هــو مــن الوســائل املاديــة التــي ال تــ

جيــب أن نفــرق بـني املــصالح املرســلة وبـني البــدع الدينيــة، فاملــصالح : آخـر
املرســلة هــي الوســائل احلديثــة التــي حتــدث ويتبــني للمــسلمني أهنــم بحاجــة 
ٌإليها فال مانع مـن اسـتعامهلا مـا دام أهنـا ال تـصادم نـصا رشعيـا، أمـا كونـه أمـر ً ً 

ــــرية ولكنهــــا  يف  اآلن نحــــن نعــــيشًحــــدث فهــــذا لــــيس إشــــكاال حمــــدثات كث
ًالــدين وأنــتم تعلمــون مجيعــا إن شــاء اهللا أن النبــي  يف ليــست مــن املحــدثات

مــا لــيس منــه فهــو -ديننــا هــذا يف :أي-أمرنــا هــذا يف مــن أحــدث«:  قــالص
الـدين باســم  يف ق بـني هــذا وبـني وسـائل أخــرى تـدخلِّفـرُجيـب أن ن: ً إذا»رد

ه ذلـك، فهــذا مـا دام أنـه مل يـرد فـنحن ال نقـره أمــا ذاك الربكـة والتـربك ومـا شـاب
النــــوع كالــــصدمات الكهربائيــــة فــــال ننكــــره مــــا دام أهنــــا وســــيلة مــــن وســــائل 

 .املعاجلة، هذا ما عندي
  ... :مداخلة

: ال خيتلــــف جــــوايب عــــن ذلــــك؛ ألن القــــضية قائمــــة عــــىل شــــيئني :الــــشيخ
امل هـذه الوســيلة األطبـاء املـاديون حيـنام وصـلت جتـارهبم إىل اسـتع! تـرى
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هـــم وصـــلوا إىل هـــذه الوســـيلة بالتجـــارب دون أن يعرفـــوا الـــرس، هـــل هنــــاك 

كـام قيـل عـن بعـض : أدلة تتأثر بمثل هذه الوسيلة أم ال، لكنهم عرفـوا، يعنـي
األثـر يــدل عـىل املــسري، فهـم اســتنبطوا : كيـف عرفــت ربـك؟ قــال: األعـراب

ًيـدة، لكـن مـثال هـل هنـاك من هذا االستعامل بعد التجربة أن هـذه التجربـة مف
مــا يــستطيعون أن يعللــوا، لكــنهم ...جــراثيم يقتلوهنــا بواســطة هــذه الوســيلة؟

وجــــــدوا أن هــــــذه الــــــصدمات هــــــي صــــــدمات نافعــــــة لنــــــوع مــــــن أنــــــواع هــــــذه 
ًالـــشام ال نعـــرف شـــيئا  يف األمـــراض، هـــؤالء اآلن كـــام تنقلـــون ونحـــن عنـــدنا

 هبـــذه الـــصدمات مـــن ذلـــك يعللـــون أن اجلـــن الـــذي رصع ذاك اإلنـــيس يتـــأثر
الكهربائيــة، ممكــن أن يكــون األمــر كــذلك، وممكــن أال يكــون كــذلك لكــن 

هــي نفعــت؟ نعــم نفعــت : املهــم نحــن نريــد أن ننظــر إىل آثــار هــذه الــصدمات
ًكالرضب الذي ينقل أيضا عن بعضهم مـن املحـدثني اليـوم أو مـن القـدامى، 

ــرضب كــام نعلــم هــو بالنــسبة لألحيــاء بعادتــه مــرض، لكــن  هــم يقولــون هــذا ال
ًبالتجربة أن هذا املـرصوع مهـام رضبتـه بالعـصا الغليظـة مـثال بحيـث لـو كـان 

هـذه احلالـة ال يتـأثر وإنـام يتـأثر  يف غري رصيع ألوجعته ولربام كـرسته، بيـنام
نحــن ال نــستطيع أن نقــول أن هــذا : ًالــصارع مــن اجلنــي إذا صــح التعبــري، فــإذا

ً األثـــر، إذا كـــان األثـــر مفيـــدا التعليـــل هـــو صـــحيح، لكـــن املهـــم أن ننظـــر إىل
ال : ًال ختـالف الطبيعــة وثانيــا: ًللمـرصوعني فبهــا مـا دام أن هــذه الوســيلة أوال

 .ترض باملرصوع
 .هذا ما عندي واهللا أعلم

  )٠٠:٠٢:٠٢ /٤( "لقاءات املدينة"
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  وسـائل غـري مـرشوعة مـن الـذهاب للكهنـة واملـشعوذينئل اإلمام عن رجل يلجـأ إىلُس«
 : »فأجاب اإلمام, سبيل أن حتمل زوجتهيف 

 بــــاهللا ًاّأنــــا بقــــول لــــألخ الفاضــــل وألمثالــــه مــــن املــــسلمني املــــؤمنني حقــــ-
ــــث نبيــــه ــــه ال جيــــوز لــــه أن  ,عليــــه الــــسالم ورســــوله وبكلــــامت اهللا وبأحادي بأن

زوجتـــه التـــي مـــىض مـــل حتســـبيل أن  يف يتعـــاطى األســـباب غـــري املـــرشوعة
مـانع أن يتعـاطى األسـباب اجلــائزة  يف  مـا,عـىل زواجـه هبـا سـنني ومـا محلــت

ـــــق , أمـــــا يتعـــــاطى األســـــباب التـــــي ال جتـــــوز فـــــذلك حـــــرام,املـــــرشوعة  وال يلي
املحرمـة الوسـائل  يؤمن حقـا بـاهللا ورسـوله أن يتعـاطى مثـل هـذه أنباملسلم 

  لقولــــه؛ن ونحــــو ذلــــكأن يــــأيت العــــرافني واملنجمــــني واملستحــــرضين للجــــ
 فــصدقه بــام يقــول فقــد كفــر بــام أنــزل ًمــن أتــى كاهنــا«: عليــه الــصالة والــسالم

مــن أتــى كاهنــا أو عرافــا فــصدقه بــام «: ويف احلــديث اآلخــر ،»عــىل حممــد 
فلــذلك جيــب عــىل هــذا األخ بــام كتــب  »ً أربعــني يومــاته تقبــل صــالنيقــول لــ

ًن الزوجـــة األوىل ولـــدا أو  فـــإذا كـــان رزق مـــ,لـــه أن يـــرىض بقـــضاء اهللا وقـــدره
 فــذلك ً وإذا مل يــرزق مــن الزوجــة الثانيــة شــيئا,أكثــر فــذلك بقــضاء اهللا وقــدره

أوالد جمـــيء عـــدم إذا اعتـــرب  وإذا اعتـــرب هـــذه مـــصيبة ,أيـــضا بقـــضاء اهللا وقـــدره
 ألمــر ًعجبــا« :عليــه الــسالم مــن الزوجــة الثانيــة مــصيبة فيتــذكر قــول الرســول
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 رضاء أصـابتهرساء فـشكر اهللا فكـان خـري لـه وإن  كلـه إن أصـابته  خـرياملؤمن

فــأمر املــؤمن كلــه  )١(»مــا بيعجبــوا فــصرب كــان خــري لــهيشء بيــرضر منــه يعنــي 
 ثــــم يتـــذكر مــــع هــــذه احلقيقــــة الــــرشعية وهــــي ,لمــــؤمنولــــيس ذلــــك إال لخـــري 

 ً أو إجيابــــاً مــــن املــــسلم بقــــضاء اهللا وقــــدره ســــواء كــــان ســــلباالرضــــاوجــــوب 
والــــــدي رمحــــــة اهللا  وهنـــــا قــــــصة يروهيـــــا ,قعيــــــةيتـــــذكر بعــــــض احلـــــوادث الوا

 : خالصتها
, طيــب أنـه كــان لــه صــديق غنــي ولــه زوجـة مجيلــة ورضــية وكــل يشء فيهــا 

 فكــان هــذا الــصديق كلــام جلــس مــع والــدي يتحــرس ويقــول يــا ,ولكنهــا عقــيم
شــــو رىض بقــــضاء اهللا وقــــدره ايــــا حبيبــــي يقولــــه أيب ريــــت ريب رزقنــــي ولــــد 

 هـــذا الولـــد لـــو رزقتـــه ربـــام ,كعليـــ بيـــصري نقمــه أجـــاكهـــذا الولـــد لـــو بيــدريك 
وراحــت أيــام وجــاءت  ,مــش مهــم بــس جيــييل ولــد:  يقــول,عليــكاهللا يــسلطه 

 وكـان الرجـل غنـي وزوجتـه كـذلك يعنـي متجاوبـة معـه ,أيام واهللا بعث له ولد
إىل أن بلـغ مبلـغ , يقـوم الزوجـان برتبيتـه هيـك مـا ًنـادرافربى الولد تربيـة , ًامتام

 فـصار ً والوالـد ولـداًالرجـال هنـا انقلـب الولـد والـدابلـغ مبلـغ  ملا ,من الرجال
ك ــ أراه حتــى : ســوريا يف  كــام يقولــون عنــدنا,الولــد يــرضب الوالــد وهيينــه هي

يـــا ليتنـــي بقيـــت مثـــل مـــا كنـــت : فكـــان يقـــول, وضـــح النهـــار يف نجـــوم الـــسامء
ملـــا شــفت  هاهللا يرمحــ: لــه كــان أيب يقـــول , ومــا رزقــت مثـــل هــذا الولــدًعقــيام

 فلعـــل األخ هـــذا ,ك بقـــضاء اهللا وقـــدره فـــذلك خـــري لـــكنـــت أقـــول لـــك اريض
 بـام كتـب اهللا لـه واألمـر وهـو الرضـا ي بام ذكرنا من أمـر رشع الـدينًيعترب أوال

                                                
 ).٧٦٩٢رقم( مسلم )١(



 
 

١٢٠ 
طـــائعني  ً أم إناثـــاًر األوالد ســـواء كـــانوا ذكـــوراثـــهـــل أك» يتأمـــل«...الثـــاين أنـــه
ك هــــذا مــــا عنــــدي ونحــــو ذلــــناشــــزين أكثــــرهم عــــاقني أم الوالــــدين مرضــــيني 

 .وسالم اهللا عليك وعليه
 .عليك وعليه سالم اهللا ورمحة اهللا وبركاته شيخنا-: السائل

  ) طريق اإلسالم٠٠: ٤٧: ٥٢/ ١٨٦" (اهلدى والنور" 



 
 

١٢١ 

 
 فقــال ؟عــن الكهــان: ص ســأل نــاس النبــي: ص عــن عائــشة زوج النبــي

ــيشءليــسوا«: هلــم ــيشء يكــون ! يــا رســول اهللا: فقــالوا.» ب فــإهنم حيــدثون بال
خيطفهـــــا الـــــشيطان، ] مـــــن احلــــق[تلــــك الكلمـــــة «: ص  فقـــــال النبـــــي؟ًحقــــا

 .»فيقرقره بأذين وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه بأكثر من مائة كذبة

 .)صحيح(
  : ]قال اإلمام[

 ،كلمــة للخطــف الــشيطانروايــة أخــرى صــحيحة بيــان كيفيــة  يف )فائــدة(
 فتـــذكر األمـــر ،)وهـــو الـــسحاب(العنـــان  يف إن املالئكـــة تنـــزل«: وهــي بلفـــظ

 ،الــسامء، فتــسرتق الــشياطني الــسمع فتــسمعه، فتوحيــه إىل الكهــان يف قــيض
 .»فيذكرون معها مائة كذبة من عند أنفسهم

 يف والطـــربي) ٢٢١٠ (»الـــصحيح« يف ]أي البخـــاري[أخرجـــه املؤلـــف 
 ).٢٣/٢٦ (»التفسري «
  ).٢٣٧ص"(ألدب المفردصحیح ا"



 
 

١٢٢ 

 
 ERROR! BOOKMARK NOT....العالج الشرعي للمس وبیان بعض صور السحر والشعوذة

DEFINED.  
  ٣..........................................................................اإلنس في باب تلبس الجن] ١[
  ٥.........باب؟ھذا ال في باب الطرق الشرعیة إلخراج الجني من اإلنسي وبیان خطأ التوسع] ٢[

  ٩.............................................باب حكم االستعانة بالجني المتلبس باإلنسي للعالج] ٣[
  ١٣.....................................................باب حكم االستعانة بالجن لعالج المصروع] ٤[

  ٢٠..............................................................................................باب منھ] ٥[
  ٢١..............................................................................................باب منھ] ٦[

  ٢٤.................باب حكم التعامل مع الجن وحكم استحضار األرواح والتنویم المغناطیسي] ٧[
  ٢٩..........................................باب حكم التنویم المغناطیسي وحكم االستعانة بالجن] ٨[

  ٣٥.....................................................................باب حكم التنویم المغناطیسي] ٩[
  ٣٧............................................................................................باب منھ] ١٠[

  ٣٨..................................... وھل تجوز االستعانة بالجن؟،باب تلبس الجن باإلنس] ١١[
  ٤٢...............................باب حكم الكھانة واستحضار األرواح والتنویم المغناطیسي] ١٢[

  ٤٤.......................................................................... من صور الشعوذةباب] ١٣[
  ٤٧....................................باب النشرة من عمل الشیطان وحكم استحضار األرواح] ١٤[

  ٥٠....................................................................باب حكم استحضار األرواح] ١٥[

  ٥٣.................................................. جنیا بالعصى؟صباب ھل ضرب الرسول ] ١٦[

باب حكم عالج المس وكیفیتھ، وكلمة حول استحضار األرواح والتنویم المغناطیسي، ] ١٧[
  ٥٤.............................................................!!وحكم تسجیل شریط مع جني وتوزیعھ

  ٥٩.............................................باب ھل یجوز التعامل مع الجن والتحدث معھم؟] ١٨[
  ٦٩..........................خراج الجني المتلبس باإلنس بكالٍم غیر مفھوم؟باب ھل یجوز إ] ١٩[

  ٧٢............................باب ھل تشرع قراءة القرآن على الماء والسدر إلخراج الجن؟] ٢٠[



 
 

١٢٣ 
  ٧٣....................................................................باب ھل القرآن ُیْحِرُق الجن؟] ٢١[

لقرآن على الماء والنفث فیھ ورش المنزل بھ مشروع إلخراج الجن من باب ھل قراءة ا] ٢٢[
  ٧٥......................................................................................................البیت؟

  ٧٦...........................................باب ھل یجوز االستعانة بالعرافین إلخراج الجن؟] ٢٣[
  ٧٨................................................باب حكم سؤال الجن عن أمور الغیب النسبي] ٢٤[

  ٨٠............................................................الغول في باب اعتقاد أھل الجاھلیة] ٢٥[
  ٨١...............................................................باب كیف یعاَلج المصاب بالعین؟] ٢٦[

الوالدة، وھل یجوز فك السحر بكتابة  في باب حكم جلوس المرأة جلسة معینة لتكون سببًا] ٢٧[
  ٨٥................................................ر المسحور بالشرب منھ؟آیات ثم بلھا بالماء ثم یؤم

  ٨٧................فك السحر؟ وما ھي األمراض التي ُتعالج بالقرآن؟ في باب ما ھو الجائز] ٢٨[
  ٨٩............باب ھل یشرع فك السحر بدق سبع أوراق من السدر وقراءة بعض اآلیات؟] ٢٩[

  ٩٠........................................باب كیف یكون العالج من السحر والعین والصرع؟] ٣٠[
  ٩٢...................................................................باب  حكم إزالة السحر بسحر] ٣١[

  ٩٣..................................................................باب نوع سحر سحرة فرعون] ٣٢[

  ٩٧...صفة الغیب لبشر حتى وال الرسول باب كلمة حول علم الجفر، وأنھ ال تنسب معر] ٣٣[

  ١٠٨..............................................................................باب ما ھو الجفر؟] ٣٤[
  ١١١........................................باب حكم ما یسمى بخفة الید وھل ھو من السحر؟] ٣٥[

كد من أمرھم، وھل تجوز الرقیة القراءة على المرضى دون التأ في باب ما حكم التوسع] ٣٦[
  ١١٢................................................بالماء والزیت، وھل تجوز بالصدمات الكھربائیة؟

  ١١٨..............................باب ھل یجوز الذھاب للكھنة والمشعوذین من أجل الحْمل؟] ٣٧[
  ١٢١............................................سبب موافقة كالم الكھان للحق أحیانًا باب بیان] ٣٨[

  ١٢٢.................................................................................................الفھرس

 



  
  
  
  
  
  
  
  




 
  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :، وبعدبسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا

 
 فـــــر مـــــن :وحـــــديث، ..ال عـــــدوى: اجلمـــــع بـــــني حــــديث رســـــالة يفه فهــــذ

  فيهـا شـتات كــالم العالمـة حممـد نـارص الـدين األلبــاينُ مجعـت،..املجـذوم
ُاخلــــاص هبــــذا املوضــــوع مــــن مجيــــع مــــا وقفــــت عليــــه مــــن تراثــــه املطبــــوع 
واملسموع، مع ترتيب مسائله وتبويبهـا ليـسهل عـىل القـارئ الكـريم تناوهلـا 

 .لوصول ملا يريده منهاوا
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ َ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل  قــسم العقيــدة،موســوعة العالمــة األلبــاين ُ
تناوهلـــــا للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنـــــني هبــــــذا املوضــــــوع عــــــىل وجــــــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

  بن حممد بن سامل آل نعامنشادي.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه



 
 

٣ 

 
 ]:  أنه قالصروي عن النبي  [
 .»ء يعدي فهو هذاإن كان يشء من الدا«
 )موضوع(
  : ]قال اإلمام[

أحاديـــــث كثــــرية منهـــــا  يف  وهـــــي ثابتــــة،وظــــاهر احلــــديث ينفـــــي العــــدوى
 " الــصحيحة " يف  وهــو خمــرج،»تقـى األســد ُوم كــام ياتقــوا املجــذ«حـديث 

 ).٥٠٧-٦/٥٠٦("الضعيفة" )٧٨١(



 
 

٤ 

 
ْعـــن َقـــال الـــرشيد َ َكـــان: َ ِوفـــد ِيف َ ْ ـــف َ ٍثقي ِ ٌرجـــل َ ُ ٌجمـــذوم َ ُ ْ َفأرســـل َ ََ ْ ِإليـــه َ ْ َ ـــى ِ ُّالنَّب ِ 
َّإنا«: ص ْقد ِ َبايعنَاك َ ْ َ ْفارجع َ ِ ْ َ «. 
 ]: قال اإلمام[

,  كــان يــرى أن اجلــذام مــرض معــدص  النبــي هــذا دليــل واضــح عــىل أن
 ولــــيس ,عــــدم انتقــــال املــــرض إليــــه مــــن املجــــذوم يف ولــــذلك اختــــذ الــــسبب

 وقــد عــزم ،ينــايف هــذا التوكــل عــىل اهللا تعــاىل كــام أشــار عمــر ريض اهللا عنــه
 وقــــد ,» إىل قــــدر اهللا,نفــــر مــــن قــــدر اهللا«: عــــىل أن ال يــــدخل األرض املوبــــوءة

ًال بعيــدا فــال يلتفــت إليــه فــإنام محلهــم عليــه تــأول بعــضهم هــذا احلــديث تــأوي ً
ًكـــل بــسم اهللا ثقـــة بـــاهللا «:  أكـــل مــع جمـــذوم وقــالصحــديث جـــابر أن النبــي

 ).١١٤٤ (»السلسلة« يف  وهو حديث ضعيف كام قد بينته»ًوتوكال عليه
  .)٣٨٧ ص"(خمتصر صحيح مسلم"



 
 

٥ 

 
 

احلــديث  يف فهــو يعنــي كــام» ال عــدوى وال طــرية«:  يقــولصثبــت عــن النبــي : اخلـةمد
أن العـدوى ثابتـة، فنـود مـنكم أن توجهـوا : يبني أنه ليس هناك عدوى وكثري من األطباء يقولـون
 هذا احلديث هل ينفي العدوى من أساسها أم ال؟

الرسـول ال، احلـديث ال ينفـي، ودعنـا واألطبـاء؛ ألن فـيام جـاء عـن  :الشيخ
ال «: عليـــه الـــسالم مـــن إثبــــات العـــدوى مـــا يغنينــــا عـــن آراء األطبـــاء، حــــديث

ًم فهــــام صـــحيحا دقيقــــا فيـــه نفــــي عـــدوى، وفيــــه ِهـــُ يف احلقيقــــة إذا ف»عـــدوى ً ً
 يف احلــــــديث غــــــري املنفــــــي فيــــــه، واملثبـــــــت يف إثبــــــات عــــــدوى، واملثبــــــت

 يف ءاحلــديث يلتقــي مــع أحاديــث أثبتــت العــدوى، وبالتــايل مــا يقولــه األطبــا
 .بعض األمراض املعدية ال ينايف حينذاك احلديث

ال عـدوى وال طـرية وال هامــة «: ملـا قـال الرسـول عليـه الـسالم: بيـان ذلـك
:  فهــم أحــد احلــارضين مــن األعــراب البــدو أن قولــه عليــه الــسالم»وال صــفر

 هــو نفــي للعــدوى عــىل اإلطــالق، وهــذا فهــم توارثــه بعــض أهــل »ال عــدوى«
ًوى إطالقــا بنــاء عــىل الطــرف األوىل مــن احلــديث، لكننــا العلــم، فنفــوا العــد

ك الرجــل البــدوي األعــرايب فهــم نفــس  إذا تابعنــا روايــة احلــديث ووجــدنا ذلــ
ًمطلقــــا، بنــــاء عــــىل هــــذا الفهــــم ورد عليــــه إشــــكال، :  أي»ال عــــدوى«: الفهــــم

فطرحه عىل الرسـول عليـه الـسالم فجـاءه اجلـواب بـام يثبـت العـدوى، ذلـك 
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 يــدخل بـــني اجلـــامل األجـــربإنـــا نــرى اجلمـــل !  رســـول اهللايــا«: الرجــل قـــال

هـذا خطـأ، وهـذا وهــم، :  مـا قــال لـه الرسـول عليـه الــسالم)١(»الـسليمة فيعـدهيا
ًوهـــذا مـــن عقائـــد اجلاهليـــة، لكنـــه قـــال مقـــرا لـــه وملفتـــا نظـــره إىل مـــا يـــسمى  ً

فمــــن «: بــــبعض التعــــابري إىل مــــسبب األســــباب وهــــو اهللا عــــز وجــــل، قــــال لــــه
هنـا عـدوى، لكـن يـا أعـرايب يـا بـدوي ارجـع إىل الـوراء، : ً إذا»؟أعدى األول

 .األول الذي خلق اهللا فيه العدوى يف هذا اجلمل الذي رأيته دخل
فالرســول عليــه الــسالم احلقيقــة هبــذا احلــديث يبطــل عــادة اجلاهليــة : ًفــإذا

هـذا الزمـان؛ ألن األطبـاء خاصـة الكفـار مـنهم  يف ًويبطل أيضا عدوى الطبية
ــــــي هــــــم حيــــــنام ــــــون العــــــدوى ال يربطوهنــــــا بــــــإرادة اهللا ومــــــشيئته، ال، يعن  يثبت

جيعلـــون األســـباب هـــي كـــل يشء، أمـــا أن هـــذه األســـباب قـــد تتخلـــف وقـــد 
تتأخر بمشيئة اهللا عز وجل خـالق األسـباب واملـسببات، فهـذا مـا ال يفكـرون 

 .فيه
نفــس الـوهم الــذي وقــع  يف األطبـاء اليــوم خاصـة الكفــار مــنهم وقعـوا: ًإذا

ال «: فيه أهـل اجلاهليـة األوىل، مـن هنـا قـال عليـه الـسالم إلبطـال هـذا الـوهم
اجلاهليـة،  يف ذهـن العـرب يف ً فلام عارض هذا النفـي مـا كـان قـائام»عدوى

 أنــت واهــم أنــت خمطــئ، ص وأورد مــا يــشاهده بعينــه، مــا قــال لــه الرســول
ديره، لكنـــه لفـــت نظـــره إىل أن هـــذه العـــدوى التـــي تراهـــا هـــي بخلـــق اهللا وتقـــ

ًولـــــيس أن هــــــذا اجلمـــــل احليــــــوان املـــــصاب بــــــداء اجلـــــرب مــــــثال وبقدرتــــــه 
 .وبإرادته ومشيئته يعدي اجلامل السليمة، ال، ليس األمر كذلك

                                                
 ).٥٩١٩رقم(ومسلم ) ٥٣٨٧رقم( البخاري )١(



 
 

٧ 
ــــا آنفــــا ينفــــي عــــدوى ويثبــــت عــــدوى، ينفــــي : ًإذا ًفاحلــــديث هــــذا كــــام قلن

 .عدوى اجلاهلية، ويثبت العدوى الرشعية
هنـــاك عــــدوى : ثــــاين، أيمـــن هنـــا جــــاءت أحاديـــث تؤكــــد هـــذا املعنـــى ال

ًيعنــــــي بــــــإرادة اهللا ومــــــشيئته، وذلــــــك ال ينــــــايف أن يتحاشــــــاها املــــــسلم أخــــــذا 
ًصحيح مـسلم أن رجـال جمـذوما جـاء ليبـايع الرسـول  يف باألسباب كام جاء ً

 وأبــى أن يــصافحه كــام كــان »ارجــع فإنــا قــد بايعنــاك«: عليــه الــسالم، فقــال لــه
باألسـباب، لكـن العـدوى هـي يصافح الناس اآلخـرين، هـذا مـن بـاب األخـذ 

 .من مشيئة اهللا
  )٠٠: ٤٤: ٥٣/ ٦٢٢("اهلدى والنور "
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ص 
ُأبـــعـــن  َســـلمة ىَ ََ ُبـــن َ ِعبـــد ْ ْ ِالـــرمحن َ َ ْ ْعـــن َّ ِأبـــى َ َهريـــرة َ َ َْ َحـــني ُ َقـــال ِ ُرســـول َ ُ  اهللاَِّ َ
َعــدوىَ ال«: ص ْ َوال َ َصــفر َ َ َوال َ َهامــة َ َ َفقــال.» َ َ ٌّأعرابـــى َ َِ ْ َرســول َيــا َ ُ َفــام اهللاَِّ َ ُبـــال َ َ 
ِاإلبــل ِ ُتكـــون ِ ُ ِالرمـــل ِيف َ ْ َكأهنـــا َّ َّ َ ُالظبـــاء َ َ ُفيجـــىء ،ِّ ِ َ ُالبعـــري َ ِ َ ُاألجـــرب ْ َْ ُفيـــدخل َ َُ ْ َفيهـــا َ ِ 

َفيجرهبا ُ ِ ْ ُ َكلها َ َّ َقال ،ُ ْفمن«: َ َ َأعدى َ ْ َاألول َ َّ َ «. 
 ]: قال اإلمام[
 فـال تـزال ,رأس القتيـل أو تولـد مـن دمـهدابة خترج من : بالتخفيف] هامة[

 . كذا زعمه العرب فكذهبم الرشع,تصيح حتى يؤخذ بثأره
فــال ينفــي ,  كــام يــدل عليــه ســياق احلــديث,أي بطبعهــا] ال عــدوى: وقولــه[

ًفإهنـــا ثابتـــة رشعـــا وقـــدرا, عـــدوى بـــإرادة اهللا تعـــاىل وتقـــديره  وممـــا يـــدل عليـــه ,ً
بـــل يـــدل عـــىل ذلـــك , يـــان بعـــد هـــذاحــديث الطـــاعون املتقـــدم واحلـــديثان اآلت

 بـــــام يـــــشاهده مـــــن ص احلـــــديث نفـــــسه فـــــإن األعـــــرايب ملـــــا أخـــــرب الرســـــول
 , بـل أقـره عـىل قولـه, مل ينكر ذلـك عليـه, السليمةَجراب البعري األجرب اإلبلإ

ـــك بفعـــل اهللا , ُألنـــه أمـــر مـــشاهد وثابـــت بالتجربـــة ـــام لفـــت نظـــره إىل أن ذل وإن
 ُ اجلمــــلِربَنــــه لــــو كــــان كــــذلك مل جيــــأل, وإرادتــــه ال بعــــدوى تعــــدي بنفــــسها

 .األول لعدم العدوى
  .)٣٨٦ ص"(خمتصر صحيح مسلم"
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 ]: ص قال رسول اهللا[
 ..."ال يورد املمرض عىل املصح  "
  : ]قال اإلمام[

: "املمـــرض" »إنـــا قــد بايعنـــاك فــارجع«: للمجــذومص ويف معنــاه قولـــه
 . من له إبل صحاح،" املصح " ولذي له إبل مرىضهو ا

 "... ال عـدوى"بـني أحاديـث  وواعلم أنه ال تعارض بـني هـذين احلـديثني
أهنــــا  و ألن املقــــصود هبــــام إثبــــات العــــدوى)٧٨٩ -٧٨١(املتقدمــــة بــــرقم 

املـراد بتلـك األحاديـث نفـي  وتنتقل بإذن اهللا تعاىل من املريض إىل الـسليم
هــــي انتقاهلــــا بنفــــسها دون ، و اجلاهليــــة يعتقــــدوهناالعــــدوى التــــي كــــان أهــــل

 فمـــن ":  لألعـــرايبص ذلـــك كـــام يرشــد إليـــه قولـــه يف النظــر إىل مـــشيئة اهللا
 ." ؟أعدى األول

 نظــــر األعــــرايب هبــــذا القــــول الكــــريم إىل املــــسبب ص فقـــد لفــــت النبــــي
 يف  مــا بــال اإلبــل تكــون"نكــر عليــه قولــه ُمل ي واألول أال وهــو اهللا عــز وجــل

 أقــره عــىل ص  بــل إنــه،"ل كأهنــا الظبــاء فيخالطهــا األجــرب فيجرهبــا الرمــ
إنـام أنكـر عليـه وقوفـه عنـد هـذا الظـاهر فقـط بقولـه ، وهذا الذي كـان يـشاهده

 ." ؟ فمن أعدى األول": له



 
 

١٠ 
 .ًمشاهدة وًهي ثابتة جتربة وأن احلديثني يثبتان العدوى: ومجلة القول

 عـدوى مقرونـة بالغفلـة عـن اهللا إنـام تنفـي وواألحاديث األخرى ال تنفيهـا
أشــد  يف  فــإن األطبــاء األوربيــني،ومــا أشــبه اليـوم بالبارحــة.تعـاىل اخلــالق هلــا

الغفلــــة عنــــه تعــــاىل لــــرشكهم وضــــالهلم وإيامهنــــم بالعــــدوى عــــىل الطريقــــة 
 فأمــا املــؤمن الغافــل عــن " ؟ فمــن أعــدى األول": الء يقــالؤ فلهــ،اجلاهليــة

 ال "حـــديث الرتمجـــة  يف يقـــال لـــه كـــام و، فهـــو يـــذكر هبـــا،األخـــذ باألســـباب
،  باألســــباب التــــي خلقهــــا اهللا تعــــاىلً أخــــذا"يــــورد املمــــرض عــــىل املــــصح 

 وفـر مـن املجـذوم فـرارك مـن األسـد ": بعـض األحاديـث املتقدمـة يف كامو
ك ." ــ هــذا هــو الــذي يظهــر يل مــن اجلمــع بــني هــذه األخبــار وقــد قيــل غــري ذل

 .اهللا أعلمو.غريه و" الفتح " يف مما هو مذكور
  ).٦٦٠-٢/٦٥٩"(الصحيحة"
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َال عدوى وال طـرية وال هامـة وال صـفر«: اجلمع بني حديث: سؤال فـر مـن «: ، وحـديث»ِ
 ، ألنه كثري من الناس يسألوا عن هذا؟»املجذوم فرارك من األسد

بأنـه خيـرج :  مزايا القرآن الكريم وكذلك كـالم الرسـول األمـنيمن :الشيخ
﴿: القــرآن الكــريم يف مــن مــشكاة واحــدة، وهــو كــام قــال تعــاىل

 ، ، ،
﴾)كالمـه يـوحى إليـه مـن الـسامء كـالقرآن، ص، فرسـول اهللا )٤-١: النجم 

والفــرق بــني القــرآن الكــريم أنــه لفظــه ومعنــاه مــن رب العــاملني، أمــا أحاديــث 
الرســــول عليــــه الــــصالة والــــسالم فهــــي معانيــــه مــــن وحــــي الــــسامء، مــــن هــــذا 
اجلانــب احلــديث يلتقــي مـــع القــرآن، لكــن يفــرتق عـــن القــرآن مــن حيـــث أن 

 الرســــول عليــــه الــــصالة والــــسالم، أمــــا اللفــــظ هلــــذه املعــــاين هــــو مــــن ألفــــاظ
القــرآن فهــو كــالم اهللا، فهــو كالمــه ومعنــاه، أمــا حــديث الرســول عليــه الــسالم 
فــاللفظ منــه واملعنــى مــن ربــه تبــارك وتعــاىل؛ ولــذلك فهــو مــن حيــث احليثيــة 

﴿معصوم، ال يأتيه الباطل من بني يديـه وال مـن خلفـه
﴾)٤٢: فصلت(. 

كـــام أن اهللا عـــز وجـــل شـــهد لكالمـــه وهـــو القـــرآن تلـــك : بنـــاء عـــىل ذلـــك
﴿: القرآن أال وهي قوله تبـارك وتعـاىل يف الشهادة املسطورة



 
 

١٢ 
﴾) مـن ، ولـو كـان هـذا القـرآن)٨٢: النـساء 

ـــريا، ولكـــن ملـــا كـــان مـــن عنـــد اهللا فلـــن  ًعنـــد غـــري اهللا لوجـــدوا فيـــه اختالفـــا كث ً
ًجتـــدوا فيـــه اختالفـــا قلـــيال فـــضال عـــن أنكـــم ســـوف ال جتـــدون فيـــه اختالفـــا  ًً ً

 .ًكثريا
ـــــه ال صحـــــديث الرســـــول  يف كـــــذلك ينبغـــــي لكـــــل مـــــسلم أن يعتقـــــد  أن

مـن اهللا معنـاه ًتناقض فيه وال تضارب وال اختالف؛ ألنـه كـام ذكـرت آنفـا هـو 
لفظــه معـصوم، يؤكــد لكـم هــذا  يف ولفظـه عليــه الـصالة والــسالم منـه، ثــم هـو

مسنده مـن حـديث عبـد اهللا بـن عمـر،  يف احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد
، املهـــم أن احلـــديث يـــدور عـــىل أحـــد عبادلـــة الـــصحابة، )١(الـــشك اآلن منـــي

 عمــر بــن اخلطــاب، فهــو إمــا عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص وإمــا عبــد اهللا بــن
 صجملــس فيــه املــرشكون، وكنــت أكتــب عــن رســول اهللا  يف كنــت«: قــال

 إنـك لتكتـب عـن حممـد مـا يـتكلم بـه: ذلك املجلـس يف احلديث، فقالوا له
 صنفــــسه يشء، فجــــاء إىل النبــــي  يف ، صــــار»ســــاعة الرضــــا والغــــضبيف 

 أن قـال وذكر له هذه الشبهة الـرشكية، فـام كـان منـه عليـه الـصالة والـسالم إال
اكتـــب فوالــــذي نفــــس «: لـــه وقــــد وضـــع إصــــبعه عـــىل فمــــه الكــــريم وقـــال لــــه

 .)٢(»حممد بيده ال خيرج منه إال حق
ولكن حينام ترد بعض األحاديث تبدو لـبعض النـاس خاصـة إذا كـان مـن 
ًالذين مل يؤتوا حظـا كبـريا مـن العلـم، فيتومهـون التعـارض بيـنهام، ثـم يكـون  ً

                                                
 . هو عبد اهللا بن عمرو)١(
 ).١١٩٦رقم( صحيح اجلامع )٢(



 
 

١٣ 
ثبـوهتام،  يف :كـل مـن احلـديثني، أي يف واُّكَشَ يـعاقبة ذلـك بالنـسبة إلـيهم أن

الـــضالل الكبـــري؛ حيـــث  يف وبالتـــايل أن يـــرضبوا أحـــدمها بـــاآلخر، فيقعـــون
 .أعرضوا عن حديث الرسول عليه السالم وهو صحيح

اخـــتالف احلـــديث، هـــذا : علـــم احلـــديث يعـــرف بعنـــوان يف وهنـــاك علـــم
 يف ًاء ألفـوا كتبـافصل من فصول علم احلديث، ولكـن بعـض العلـامء األقويـ

 البــن »خمتلــف احلــديث«: كتــاب: ًاخـتالف احلــديث، مــن هــذه الكتــب مــثال
 »مــشكل: كتــاب«ًقتيبـة وهــو مطبــوع أكثــر مـن طبعــة واحــدة، ومــن ذلـك أيــضا 

ًاآلثــــار أليب جعفــــر الطحــــاوي، ومهــــا كتابــــان مهــــامن جــــدا؛ ألهنــــام يــــدربان 
ي يبــــدو منهــــا طالــــب العلــــم عــــىل معرفــــة طريــــق التوفيــــق بــــني األحاديــــث التــــ

هـــذا النـــوع كثـــرية وكثـــرية  يف التعـــارض، يبـــدو وال تعـــارض بيـــنهام، واألمثلـــة
َّجـــــدا، حـــــسبكم أن تعلمـــــوا مـــــا ســـــبق ذكـــــره أن العلـــــامء أل هـــــذا  يف ًفـــــوا كتبـــــاً

 .املجال، وإنام هيمنا اآلن اإلجابة عن ذاك السؤال
، وهنــــاك حــــديث آخــــر يبــــدو أنــــه »ال عــــدوى «:هنــــاك احلــــديث املــــشهور

، وال بـــد مـــن »ارجـــع فإنـــا قـــد بايعنـــاك«: ذا احلـــديث األول وهـــومعـــارض هلـــ
 الظـاهر التعــارض بيـنهام، لكــن يف ًذكـر كـل مــن احلـديثني؛ حتــى أوال يتقـوى

ًاحلقيقــة ســـنتمكن مـــن القـــضاء عـــىل التعـــارض قـــضاء مربمـــا، وأن نـــتفهم يف 
 .ًالصواب من املعنى املراد من كل من احلديثني معا

: ، وهـو فقــرة وقطعــة مـن حــديث لــه تتمــة»دوىال عــ«: أمـا احلــديث األول
، فلــــام حتــــدث النبــــي »ال عــــدوى وال طــــرية وال هامــــة وال صــــفر وال غــــول«
املجلـــس بـــدوي صـــاحب مـــال، فعـــرض عليـــه  يف  هبـــذا احلـــديث كـــانص



 
 

١٤ 
إنــا ! يــا رسـول اهللا«: ، قـال»ال عـدوى«: قولـه عليــه الـسالم الـذي فيــه يف شـبهة

لــــسليمة فيعــــدهيا، فقــــال عليــــه نــــرى اجلمــــل األجــــرب يــــدخل بــــني اجلــــامل ا
 .، انتهى احلديث األول»فمن أعدى األول؟: السالم

 ليبايعــه عــىل اإلســالم، ويف صجــاء رجــل إىل النبــي «: احلــديث الثــاين
ـــــه «، وداء اجلـــــذام مـــــرض معـــــدي معـــــروف، »يـــــده داء اجلـــــذام فقـــــال لـــــه علي

ن مل يــــرد الرســــول عليــــه الــــسالم أ: ، يعنــــي»ارجــــع فإنــــا قــــد بايعنــــاك: الــــسالم
يــــــصافحه وبايعــــــه خــــــالف مبايعتــــــه لعامــــــة الــــــصحابة، حيــــــث كــــــان يبــــــايعهم 
ًباملــــــصافحة، فجــــــاء الرجــــــل أيــــــضا يريــــــد أن يبــــــايع الرســــــول عليــــــه الــــــسالم 

، مـــن هنـــا جـــاء »ارجـــع فإنـــا قـــد بايعنـــاك«: باملـــصافحة، فاعتـــذر لـــه وقـــال لـــه
 .التعارض

ولكــن احلقيقــة أن احلــديث األول ال ينفـــي العــدوى، لكنــه ينفــي عـــدوى 
 عينة موصوفة بصفة خاصة، وال ينفي العدوى بصورة عامة، كيف؟م

 تبــادر إىل ذهــن األعــرايب البــدوي أنــه »ال عــدوى«: ملــا قــال عليــه الــسالم
ينفــــي العــــدوى، ولــــذلك أورد ..إنــــه: مــــا يتبــــادر إىل أذهــــان كثــــري مــــن النــــاس

 اإلشــكال الــذي هــو يلمــسه بيــده ويــراه بعينــه، مجالــه الــسليمة التــي كــام جــاء
، فــإذا دخــل فيهــا اجلمــل األجــرب »وبرهــا كالــذهب«: عــض األحاديــثبيف 

ًرسى اجلـــــرب إىل بـــــدهنا وصـــــار يعنـــــي رؤيـــــة مكربـــــة جـــــدا، فعـــــرض عـــــىل 
ً سلك معـه سـبيال حكـيام جـدا، مل يقـل لـهصالرسول هذه الشبهة، فالنبي  ً ً :

أنــــت مل تفهــــم احلــــديث، لــــن تفهــــم قــــصدي ومــــرادي، وإنــــام قــــال لــــه كلمــــة 



 
 

١٥ 
 عـــن تغنـــي اإلشـــارة :بـــاب مـــن ،الرســـول عليـــه الـــسالمواحـــدة لـــيفهم مقـــصود 

 . »األول؟ أعدى فمن« :له قال العبارة، رصيح
وضــع الرســول عليـه الــسالم النقــاط عــىل : هبـذا اجلــواب يمكننــا أن نقـول

ــــنام قــــال يف احلــــروف كــــام يقــــال  نفــــى »ال عــــدوى«: هــــذا الزمــــان، فهــــو حي
ل بــــذاهتا، بمجــــرد أهنــــا تنتقــــ: العــــدوى التــــي يعتقــــدها أهــــل اجلاهليــــة، وهــــي

خمالطــة اجلمــل األجــرب اجلمــل الــسليم ال بــد أن يعديــه بجربــه، فالرســول 
إهنــا : عليــه الــسالم نفــى هــذا العقيــدة اجلاهليــة، وهــي عقيــدة يمكــن أن نقــول

جاهليــــــة القــــــرن العــــــرشين؛ ذلــــــك ألن األطبــــــاء ال أقــــــول  يف رجعــــــت اليــــــوم
 لـــيس عنــــدهم األطبـــاء الكفـــار فقـــط، بــــل وبعـــض األطبـــاء املــــسلمني الـــذين

نفوســـهم أن هيــك طبيعـــة  يف ،أصــبحوا قـــد وقــر-الفقــه اإلســالمي الـــصحيح
ًالداء أنه يعدي بذاته بطبيعتـه، واألمـر لـيس كـذلك، هنـاك فـرق كبـري جـدا بـني 
ًالعدوى وبـني أسـباب أخـرى جعلهـا اهللا عـز وجـل أسـبابا مطـردة ال ختتـل إال 

 .ونحو ذلك..بصورة خارقة للعادة كاملعجرات والكرامات
مــا يــشبع، هكــذا ســنة : شــخص جوعــان يأكــل يــشبع، مــا نقــدر نقــول: ًمــثال

خلقــه، إنـــسان عطـــشان يـــرشب مـــاء يرتــوي، انتهـــى األمـــر، لكـــن لـــيس  يف اهللا
ًكذلك جمرد ما إنسان سـليم خيـالط شخـصا آخـر مريـضا بمـرض يعـدي، إنـه  ً
 ال بــد هــذا املــرض أن ينتقــل إىل هــذا الــسليم، قــد وقــد، فحيــنام يقــع املــسلم

هــذا املخلـــوق  يف يشء خلقــه اهللا حلكمـــة بالغــة فيبـــالغ يف افــرتاض أمـــر يف
اخلطــأ، وهــذا مــا كــان  يف ويــصفه بــام خيــالف الواقــع، حينئــذ يكــون قــد وقــع

هــذا العــرص كــام  يف عليــه أهــل اجلاهليــة األوىل ومــا عليــه كثــري مــن األطبــاء



 
 

١٦ 
 ، أبطــل عــدوى اجلاهليــة،»ال عــدوى«:  حيــنام قــالصًذكــرت آنفــا، فــالنبي 

ـــــذاهتا، والـــــدليل عـــــىل هـــــذا: أي  قـــــال لـــــذات صأن النبـــــي : التـــــي تنتقـــــل ب
أنت تقول كذا وكذا وقولك ال نرده؛ ألنـه أمـر مـشاهد، ولكـن مـن : األعرايب

هـــو اهللا، : نظـــركم؟ اجلـــواب يف أعـــدى اجلمـــل األول؟ الـــيل هـــو بـــدأ يعـــدي
يف  إذن األمــر كلــه بيــد اهللا تبــارك وتعــاىل، فــإذا فهــم املــسلم أن هنــاك عــدوى

: بعــض األمــراض، وهــذه حقيقــة علميــة، بــل ورشعيــة ال يمكــن إنكارهــا، أي
العــــدوى حقيقــــة رشعيـــــة قبــــل أن تكـــــون حقيقــــة علميـــــة؛ ولــــذلك ال يمكـــــن 

 إنـام هــي »ال عـدوى«:  بقولـهصإنكارهـا، فالـذي ينـصب عليـه إنكــار النبـي 
عـدوى اجلاهليــة التــي كـانوا يغفلــون عــن اهللا عــز وجـل، وأنــه هــو إن شــاء أذن 

 .لك الداء بأن ينتقل إىل السليم من الداء أو مل يأذنبذ
، فهــو ال »ال عــدوى«: هــذا هــو مقــصود احلــديث وهــو قولــه عليــه الــسالم

ًينكــر العــدوى مطلقــا، وال ينفيهــا مطلقــا، العــدوى ثابتــة كــام قلــت آنفــا رشعــا  ً ً ً
ًوعلــــام، أمــــا رشعــــا فاحلــــديث الثــــاين ، وعنــــدكم »ارجــــع فإنــــا قــــد بايعنــــاك«: ً

رب مـــن املعجــزات العلميــة الطبيـــة النبويــة، وهــو مـــا يــسمى اليـــوم حــديث يعتــ
ًبـاحلجر الــصحي، حيــث قــال عليــه الــصالة والــسالم واضــعا األصــل للحجــر 
الـــصحي الـــذي جاءنـــا مـــن أوروبـــا وأوروبـــا أخـــذوه مـــن ديننـــا، أال وهـــو قولـــه 

ـــأرض أنـــتم فيهـــا فـــال خترجـــوا «: عليـــه الـــصالة والـــسالم إذا وقـــع الطـــاعون ب
ً، إذا ملــاذا )١(»أرض لـستم فيهــا فـال تـدخلوا إليهـا يف  وقـع الطـاعونمنهـا، وإذا

أرض الطـــــاعون أن خيـــــرج إىل أرض ال طـــــاعون فيهـــــا؟  يف هنـــــى مـــــن كـــــان
                                                

 ).٥٩٠٥مرق( مسلم )١(
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ًخــــشية أن ينقــــل داء الطــــاعون، هــــذا يــــسمى بــــالكولريا مــــثال، وأمــــر مــــن كــــان 

أرض غري أرضه أال يدخل عليهـا خـشية مـاذا؟ أن يـصيبه الطـاعون،  يف الطاعون
ٍ هناك عدوى ال يمكن إنكارها رشعا فضال عن جتربة وعلمًفإذا ً ً. 

غـري احليـوان، وأعنـي بـاحليوان  يف ثم العدوى هذه يمكـن أن تـشاهدوها
احليـــوان النـــاطق أو اإلنـــسان، واحليـــوان الـــصامت وهـــو الـــدواب : اجلنـــسني

 غـري احليـوان، يف واحليوانات التي سـخرها اهللا لنـا، يمكـن أن نـرى العـدوى
: ًبعــض النتــائج مــن بعــض احليوانــات، مــثال يف ًلنباتــات مــثال، أوبعــض ايف 

البـــــصل إذا بـــــصلة واحـــــدة فـــــسدت تعـــــدي مـــــن حوهلـــــا، البيـــــضة العفنــــــة إذا 
ــرسي إليهــا الفــساد،  وضــعتها بــني بــيض ســليم طــازج اليــوم، بعــد أيــام ثالثــة ي
هذه العدوى، هذه حقيقة ال يمكـن إنكارهـا، لكـن هـذا بمـشيئة اهللا عـز وجـل 

ه، فهــذه النقطـــة هــي التـــي أراد الرســول عليــه الـــسالم أن يلفــت إليهـــا وبتقــدير
جاهليـــــة جهـــــالء، كـــــانوا ال  يف نظـــــر العـــــرب يومئـــــذ؛ ألهنـــــم كـــــانوا يعيـــــشون

 يف يعرفـــون اهللا عـــز وجـــل؛ ولـــذلك كانـــت أفكـــارهم تنـــصب عـــىل املظـــاهر
 .احلياة الدنيوية وهم عن اآلخرة هم غافلون

ـــــــذاهتا، ال : ًإذا ـــــــصار ب ـــــــذاهتا، أمـــــــا بمـــــــشيئة اهللا ال عـــــــدوى باخت عـــــــدوى ب
 حــــديث »ارجــــع فإنــــا قــــد بايعنــــاك«: وإرادتــــه فهــــذا يقــــع، وهنــــا يــــأيت حــــديث

ـــرية جـــدا مـــن هـــذا  ـــث كث ًاحلجـــر الـــصحي كـــام ذكرنـــا وهكـــذا، وهنـــاك أحادي
خمتلــــــف «: ًالنــــــوع، فمــــــن أراد التوســــــع فعليــــــه بالكتــــــابني املــــــذكورين آنفــــــا

 .فر الطحاوي أليب جع»ومشكل اآلثار« البن قتيبة، »احلديث
  )٠٠: ٠٠: ٦٩٦/٣٥("اهلدى والنور"
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 فــر«: وحـديث ،»طــرية وال عـدوى ال«: حــديث بـني نوفــق كيـف: ويقــول يـسأل أخ: سـؤال

  ؟»األسد من فرارك املجذوم من
ـــق ومل اإلشـــكال زال األول، احلـــديث فهـــم انََّسْحـــَأ إذا نعـــم، أي :الـــشيخ  يب
ــــاك ــــا إذا للجمــــع، داعــــي هن  ال«: الــــسالم عليــــه قولــــه مــــن قــــصودامل أن فهمن
 .إشكال فال رهبا، بإذن عدوى هناك أن ذلك ومفهوم بنفسها،: »عدوى

 يـشببها والتـي والرسـالة، النبـوة قبـل اجلاهليـة العقيـدة أن حِّوضُي احلديث
 هــــــم اإلســـــالميني، وبعـــــض اليــــــوم اإلســـــالميني غـــــري األطبــــــاء عقيـــــدة ًمتامـــــا

 والـــسالم الـــصالة عليـــه والنبـــي ل،احلـــا بطبيـــع تنتقـــل العـــدوى أن يتومهـــون
 نظــــر يلفــــت وأن بالعــــدوى، مقرتنــــة كانــــت التــــي العقيــــدة هــــذه يبطــــل أن أراد

 هــــذه أن يعرفــــوا أن ص نبيــــه يــــدي عــــىل اهللا هــــداهم الــــذين العــــرب هــــؤالء
 بَّبَاملـــس يـــؤخر أن وجـــل عـــز وهللا اهللا، مـــشيئة هـــذه لكـــن صـــحيحة، العـــدوى

 هـــو كـــام ب،َّاملـــسب حقـــقَيت وال يظهـــر فـــال الـــسبب بطـــلَي أن أي الـــسبب، عـــن
 ولكــن حتــرق هــي فالنــار الــسالم، عليــه إبــراهيم مــع النــار قــصة يف معــروف
 هــــذه هلــــا جعــــل الــــذي هــــو وتعــــاىل تبــــارك اهللا وجــــل، عــــز اهللا بــــإذن حتــــرق

 معهــــا مرتتــــبط هــــو يكــــون أنــــه بحيــــث هبــــا ملــــزم هــــو مــــا لكــــن اخلــــصوصية،
 .حترق فال ]اهللا[ يشاء أن إال حترق أهنا خصوصية هذه ،...ًارتباطا
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 فيهــا وجــل عــز اهللا وضــعها طبيعــة األمــراض بعــض يف أو العــدوى هكــذا

 تبــــارك اهللا بمــــشيئة كلــــه ذلــــك لكــــن املخلوقــــات، مــــن الــــسليم إىل تنتقــــل أن
 ال«: الــسالم عليــه الرسـول ذكــر ملـا احلــديث متــام يف واضـح وهــذا وتعـاىل،
 بينهــا يــدخل الــسليمة اجلــامل نــرى«: أعــرايب رجــل قــال ،»طــرية وال عــدوى
 مـــا أنـــت: لـــه قـــال مـــا..: الـــسالم عليـــه لـــه فقـــال »فيعيـــدها، األجـــرب اجلمـــل
 العـــدوى لــه يثبـــت أن أراد هــو ال، عــدوى، يف مـــا أقــول أنــا أنـــه ،ّعــيل فهمــت
 .اهللا: املؤمن جواب ًطبعا ،»األول؟ أعدى فمن«: له فقال اهللا، بإذن

 معنـى كـان إذا ٍنئـذوحي وتعـاىل، تبـارك اهللا بـإذن لكـن موجـودة العدوى ًإذا
 مــسلم يتخــذ أن منافــاة يف فــام وجــل، عــز اهللا بمــشيئة إال عــدوى ال احلــديث
 بأنــه النــاس عنــد معــروف الــذي املــرض بــذاك يــصاب َّبــأال املــرشوع الــسبب
 أن: "مــسلم صــحيح" يف كــام الــسالم عليــه قولــه حيمــل هــذا وعــىل يعــدي،
 لــه فقـال يبايعــه أن فـأراد جــذام، مـرض يــده ويف ص النبـي ليبــايع جـاء ًرجـال
 مـــن الـــسالم عليـــه هـــذا فعـــل أنـــه إمـــا ،»بايعنـــاك قـــد فإنـــا ارجـــع«: الـــسالم عليــه
 ًمعـا، لألمـرين ًأخـريا وإمـا ًتعلـيام، ذلـك فعـل أنـه وإمـا باألسـباب، األخذ باب
 .باألسباب ًوأخذا ًتعليام يعني

 إبطــال يعنــي ال ألنــه ؛»عــدوى ال«: الــسالم عليــه قولــه بــني منافــاة ال ؛ًفــإذا
 اجلاهليـــــة أذهـــــان يف القائمـــــة العـــــدوى إبطــــال يعنـــــي وإنـــــام كلهـــــا، العــــدوى
 نفــاه الــذي هــذا بنفــسها، تعــدي أهنــا وهــي العــرشين، القــرن وجاهليــة األوىل
ـــث وإال الـــسالم، عليـــه  هـــذا وعـــىل العـــدوى، إثبـــات فيهـــا األخـــرى فاألحادي
 الـسالم عليـه نبينـا نواتـه وضـع والـذي الـصحي، بـاحلجر اليـوم ىَّمَسُي ما جاء
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 آخــر إىل » منهـا خترجــوا فـال فيهـا وأنــتم ٍبـأرض الطــاعون وقـع إذا«: قولـهيف 

 .املعدي املرض عن باالبتعاد ]باألسباب [األخذ معناه هذا احلديث،
  )٠٠: ٢٩: ١٢/٤٨( "والنور اهلدى "
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فـر مـن «:  وقولـه»ال عـدوى وال طـرية «: الـصحيح يف صكيـف نجمـع بـني قولـه : سـؤال

 !؟»جذوم فرارك من األسد امل
املجلـــد الثـــاين أو الثالـــث اهللا أعلـــم،  يف ًهـــذا أيـــضا تعرضـــنا لبيانـــه :الـــشيخ

 .من سلسلة األحاديث الصحيحة
ـــــه الـــــسالم ـــــى»ال عـــــدوى «: قولـــــه علي بنفـــــسها وذاهتـــــا، وإذا أنـــــت :  املعن

ـــى فحينئـــذ ال يتنـــاىف مـــع قولـــه عليـــه الـــسالم احلـــديث  يف عرفـــت هـــذه املعن
 كـام أنـه ال يتنـاىف »فـر مـن املجـذوم فـرارك مـن األسـد «: حيحالص يف اآلخر

أرض وأنــتم فيهــا فــال  يف إذا ســمعتم بالطــاعون وقــع«: مــع قولــه عليــه الــسالم
:  فهـــذا كقولـــه»أرض فـــال تـــدخلوها  يف خترجـــوا منهـــا، وإذا وقـــع الطـــاعون

الوقايــة واالبتعــاد :  فيـه األخــذ بأسـباب»فـر مــن املجـذوم فــرارك مـن األســد «
ــــإرادة اهللا عــــز وجــــل عــــن  ــــام ب العــــدوى، لكــــن العــــدوى ال تعنــــي بنفــــسها وإن

  .ومشيئته
 ملــــا ص أن النبــــي: »ال عــــدوى«ويــــدل عــــىل هــــذا يعنــــي هلــــذه اجلملــــة، 

يــا رســول «: حتــدث هبــذا احلــديث كــان هنــاك أعــرايب يعــيش مــع اإلبــل، قــال
 كأنــــه »إنــــا نــــرى اإلبــــل الــــسليمة يــــدخل فيهــــا اجلمــــل األجــــرب فيعــــدهيا! اهللا
ال عــدوى، : إن الــذي تقولــه يــا رســول اهللا خيــالف الواقــع، أنــت تقــول: ليقــو

اجلميلــة تـــدخل  نحــن نــرى العــدوى بأعيننــا، نـــرى اجلــامل الــسليمة الفارهــة
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بني اجلمل األجـرب فيعـدهيا مـع الـزمن، تـرسي العـدوى منـه إىل غريهـا قـال 

 .»فمن أعدى األول؟«: عليه السالم
الـــسبب األول : عـــىل حـــد تعبـــري بعـــضهم: ً إذا،اهللا: َطبعـــا ً جـــواب املـــؤمن

هــو اهللا تبـــارك وتعــاىل فـــإذا دخــل اجلمـــل األجــرب بـــني اجلــامل الـــسليمة إن 
 .شاء ربنا أن ينقل هذه العدوى من األجرب إىل السليم عدى وإال فال

أن يتـــأخر : ٍالعــدوى ســبب ملــرض مــا، لكــن الــسبب قــد ال يــؤثر أي: ًفــإذا
قـــصة إبـــراهيم  يف ًبب بمـــشيئة اهللا عـــز وجـــل كـــام هـــو مـــثالاملـــسبب عـــن الـــس

حرق لكن اهللا عـز وجـل أبطـل تـأثري النـار التـي أودع فيهـا ـُالنار ت: عليه السالم
 .ذاك التأثري كرامة لنبيه وخليله إبراهيم عليه الصالة والسالم

  )  طريق اإلسالم٠٠: ٢٢: ١٠/ ١٨٨(" اهلدى والنور" 



 
 

٢٣ 


 

ــــسائل ــــه أن النبــــي : ال ــــك رشيطــــا تقــــول في ِ وضــــع أصــــل احلجــــر الطبــــي صًســــمعت ل ْ ِ
 .املعروف اآلن

 . نعم:الشيخ
 .واستشهدت بحديث :مداخلة
 .حديث الطاعون..الطاعون :الشيخ
 . نعم:مداخلة
 ك؟سؤالما هو  :الشيخ
  .ابن عباسيث حد :مداخلة

   نعم؟:الشيخ

 .ابن عباسأقول استشهدت بحديث  :مداخلة
 .حديث الطاعون :الشيخ
 .حديث الطاعون نعم :مداخلة
 ك؟سؤالنعم ما  :الشيخ



 
 

٢٤ 
هــــل األمــــر بعــــدم القـــدوم وعــــدم اخلــــروج مــــن : يــــا شـــيخســــؤايل  :مداخلـــة

 األرض هو من أجل ماذا؟
ة املجتمــع مـــن مــن أجــل املحافظـــة عــىل ســالمة اإلنـــسان وســالم :الــشيخ

 عدوى الطاعون، ولعلك من الناس الذين ال يؤمنون بالعدوى؟
 .أؤمن بالعدوى] أنا[ال  :مداخلة
 املوضوع؟ يف ًإذا ما إشكالك..نعم :الشيخ
 .أن احلديث معلل يا شيخ :مداخلة
 معلل بامذا؟ :الشيخ
وأنـت إذا سـمعتم بـه بـأرض «: قال عبد الرمحن بـن عـوف أنـه قـال :مداخلة
، أي أن »ًدموا عليــه وإذا وقــع بــأرض وأنــتم هبــا فــال خترجــوا فــرارا منــهفــال تقــ

ًالعلــة معلقــة بــالفرار، يعنــي الــذي خيــرج غــري فــار مــن الطــاعون لــيس خمالفــا 
 .هلذا احلديث

ًلكـــن بــارك اهللا فيـــك أوال قلـــت أن عبــد الـــرمحن بــن عـــوف يقـــول،  :الــشيخ
 .وهذا ليس من قوله وإنام هو من قول نبيه

 . نعم:مداخلة
 أنت معي؟ :الشيخ
 .معك..معك :مداخلة



 
 

٢٥ 
ًهـــذا أوال، وثانيـــا فــــرارا منـــه هـــذا ملـــاذا يفــــر منـــه؟ ألنـــه خيــــشى أن  :الـــشيخ ً ً
 .يصاب

 . نعم:مداخلة
 . طيب:الشيخ
 .التوكل يف يعني طعن :مداخلة
 . اسمع:الشيخ
 . نعم:مداخلة
و ًفإذا خرج وكان مـصابا وانتقـل إىل البلـدة األخـرى، مـاذا يفعـل؟ أ :الشيخ

 ماذا تكون نتيجة فراره؟
 .نقل املرض معه :مداخلة
فـــر مـــن جمـــذوم فـــرارك مـــن «: وهـــل هـــذا جيـــوز؟ والرســـول يقـــول :الـــشيخ
 واضح؟»األسد

 . نعم:مداخلة
 واضح؟ :الشيخ
 .نعم واضح :مداخلة
 .طيب أتم احلديث :الشيخ
 .احلمد هللا: عمراحلمد هللا فقال : انتهى احلديث فقال :مداخلة



 
 

٢٦ 
بعـــض  يف أولـــه يف يث أخـــي لـــه مجلـــة أخـــرى قـــد تكـــونال احلـــد :الـــشيخ

 .آخره يف الروايات، وقد تكون
 أهنــــا ص روايــــة أخــــرى يقــــول عــــن عائــــشة زوج النبــــي يف نعــــم :مداخلــــة

: ص  عـــن الطـــاعون؟ فأخربهـــا النبـــي اهللاص أخربتـــه أهنـــا ســـألت الرســـول
س ًأنــه كــان عــذابا يبعثــه اهللا عــىل مــن يــشاء فجعلــه اهللا رمحــة للمــؤمنني، فلــي«

ًبلـده صـابرا يعلـم أنـه لـن يـصيبه إال مـا كتبـه  يف من عبد يقع الطاعون فيمكث
 .»اهللا له إال كان له مثل أجر الشهيد

نعـــم هـــذا حـــديث صـــحيح لكـــن مـــا هـــذا الـــذي عنيتـــه، أال تعلـــم أن  :الـــشيخ
ومــن : هنــاك مجلــة أخــرى تقابــل اجلملــة التــي تلوهتــا وأســمعتنا إياهــا وهــي

ن فـال يـدخل إىل األرض التـي فيهـا الطـاعون، أرض ليس فيها طاعو يف كان
 أال تذكر هذا؟

 .نص احلديث يف نعم موجود :مداخلة
 وهذا الذي نقوله لك فلامذا ال تقرؤه؟ :الشيخ
 .»إذا سمعتم به بأرض ال تقدموا عليها« :مداخلة
 ملاذا؟ :الشيخ
 .هذا حتى ما تصابوا باملرض :مداخلة
ُرض املـــــصابة خـــــشية أن يـــــصاب ًفـــــإذا ال جيـــــوز الـــــدخول إىل األ :الـــــشيخ

األرض املــصابة أن خيــرج خــشية أن ينقــل  يف ُالـداخل، وال جيــوز ملــن كــان
 .الداء إىل األرض التي ليس فيها الداء



 
 

٢٧ 
  طيــب يــا شـيخ اآلن قــول مــن يقـول أن العلــة هــي التوكـل، هــل هــذا  :مداخلـة

 قوله صحيح؟ 
 .هذا صحيح ولكن ال ينايف ما قلناه بارك اهللا فيك :الشيخ
 . نعم:مداخلة
األرض التــي فيهــا الطــاعون  يف ال ينــايف؛ ألنــه حيــنام يــرى املقــيم :الــشيخ

ًيــرى النــاس يتــساقطون بــني يديــه أفــرادا ومجاعــات بــال شــك ال يــصرب عــىل 
ًهــذا املنظــر الــذي هيــدده بــاملوت القريــب إال مــن كــان متــوكال عــىل اهللا حــق 

 النهـــي عـــن اخلـــروج مـــن ًالتوكـــل، هـــذا مـــا ينـــايف التوكـــل وال ينـــايف أيـــضا أن
أرض الطـــاعون حلكمـــة طبيـــة كـــام أشـــعرتنا بـــذلك الزيـــادة التـــي لفـــت النظـــر 

 .إليها
أرض انتــرش فيهــا  يف طيــب يــا شــيخ اآلن لــو كــان هــذا غــري مــصاب :مداخلــة
 ..الطاعون
 ما يدريه أنه غري مصاب؟ :الشيخ
 .فلنفرض أنه مصاب :مداخلة
 . يصباهللا هيديك، أنت تتكلم عن الذي مل :الشيخ
نعــم يــا شــيخ لكــن أنــا قــصدي أخــذ العــالج بغــض النــرض هــل هــو  :مداخلــة

أرض انتـــرش فيهـــا الطـــاعون هـــل هـــذا ينـــايف  يف مـــصاب أم ال؟ لكـــن القـــصد
 ...التوكل؟
 ما هو الذي ينايف أو ال؟ أخذ الدواء؟ :الشيخ



 
 

٢٨ 
 .ما سمعتك :مداخلة
 .ًأسألك أنت أوال قلت إذا فرضنا أنه غري مصاب بالداء :الشيخ
 . نعم:مداخلة
ومــا يــدرينا أنــه مل يــصب؟ عــدلت عــن : ثــم ملــا لفــت نظــرك بقــويل :الــشيخ

 .ذلك الكالم إىل القول إنه مصاب
 . نعم:مداخلة
  طيب فأنت اآلن تريد أن تقول عـن هـذا املـصاب هـل يأخـذ الـدواء  :الشيخ
 .أم ال

 ..أنا أريد أن أقول يا شيخ :مداخلة
 .وقتي أنا أسألك قل نعم أو اليا شيخ اهللا هيديك ال تضيع  :الشيخ
 . نعم:مداخلة
ّإيه، ومـاذا تريـد أن تفـصل عـيل؟ أنـت تريـد أن تقـول هـذا املـصاب  :الشيخ

 جيوز له أن يتعالج ويأخذ الدواء أم ال؟
 . نعم:مداخلة
 تريد هذا؟  :الشيخ
 .أريد هذا :مداخلة
ا ال ًفلــامذا تريـــد أن تقــول كالمـــا غــري أن تقـــول نعــم أريـــد هــذا؟ هـــذ :الــشيخ

ينــايف التوكــل، ألن التوكــل ال ينــايف األخــذ باألســباب فــإذا كــان يغلــب عــىل 



 
 

٢٩ 
الظــن أن أخــذ العــالج ملنــع رضر الطــاعون أنــه يــشفى فهــذا ال ينــايف التوكــل 
ًعىل اهللا أبدا كام ال ينايف أخـذ أي عـالج ألي مـرض أو ألي داء، طيـب بقـي 

 يشء عندك؟
 .بقي إشكال واحد بس :مداخلة
 .تفضل :الشيخ
فقـــال لنـــا ...هـــذا احلـــديث يف اآلن يـــا شـــيخ نحـــن اليـــوم كنـــا نقـــرأ :مداخلـــة
 بعـــدم اخلـــروج هـــي التوكـــل عـــىل اهللا عـــز ص أن علـــة أمـــر النبـــي...شـــيخنا

مــن أرضــه التــي انتــرش ..ًوجــل، فلــو أن إنــسانا خــرج مــن أرضــه غــري فــار منهــا
ــق عليــه النهــي، فــورد علينــا إشــكال لــ و فيهــا الطــاعون غــري فــار منهــا فــال ينطب

العلــة هــي التوكــل، لــو أنــه ابتلــع ...عــىل هــذا التعليــل عــىل قــوهلم هــذا...أنــه
ًشــيئا تنــاول دواءا ًدرء الطــاعون، هــل يعــد فــارا أم ال؟ فأريــدك أن جتيبنــي  يف ً

 عىل هذا هبذا الفهم؟
ًوقـــد فعلـــت، وهــذا الـــذي نـــصحتك أن ال تــتكلم كثـــريا، قـــد فعلـــت  :الــشيخ

 الظـــن أن فيـــه الـــشفاء ال ينـــايف وأجبـــت بـــأن أخـــذ العـــالج الـــذي يغلـــب عـــىل
أي داء يــصاب بــه املــسلم يأخــذ عليــه دواءه، قــد أجبتــك  يف التوكــل هنــا وال

 فامذا تريد مني؟ 
 .أريد منك أن حتل يل قضية الفرار يا شيخ :مداخلة
ك أن الفــرار تعليلــه :الــشيخ ك قــد بينــت لــ احلــديث  يف ّيــا شــيخ بــارك اهللا فيــ

 يكـــــون هنــــاك علــــة أخــــرى، أي ال ينـــــايف أن بأنــــه ينــــايف التوكــــل ال ينــــايف أن
األرض املوبوئــــة بالطــــاعون أمــــره  يف يكــــون الــــرشع احلكــــيم أمــــر مــــن كــــان



 
 

٣٠ 
بالتوكــل عــىل اهللا ال ينفــي أن يكــون هــذا األمــر بالتوكــل عــىل اهللا يشء آخــر 

ًيدل عليه دليال آخر أال وهو متام احلديث الذي سجلنا حوله آنفا ّ ً. 
 . نعم:مداخلة
 اجلواب أم ال؟وضح لك  :الشيخ
 .ًوضح وجزاك اهللا خريا :مداخلة
 .وإياك يا أخي :الشيخ
 الطاعون يا شيخ هو وباء عام أم أنه وباء خاص؟ :مداخلة
ًال يمكـــن أن يكـــون وبـــاءا عامـــا كـــام يقـــال..ال :الـــشيخ بعـــض روايـــات  يف ً

ًاملفـــــرسين أن طوفـــــان نـــــوح عليـــــه الـــــسالم كـــــان عامـــــا، ال يمكـــــن أن يكـــــون 
ــام قــد يستــرشي الطــاعون كــذلك وإ ال ملــا بقــي عــىل وجــه األرض حــي، وإن

ًأحيانا فيعم ويسيطر عـىل دولـة وأخـرى وأخـرى، لكـن سـتبقى هنـاك بمـشيئة 
ــرصفه تكثــري الطــاعون كــام يــشاء ســتبقى هنــاك بــالد  يف اهللا تبــارك وتعــاىل وت

أخرى نظيفة منه، أو نظيفة منـه؛ ألن اهللا عـز وجـل مل يـأذن بعـد بالقـضاء عـىل 
ك كــام تعلــمســكان األرض ــ ــام يكــون ذل ُآخــر الــساعة حيــنام يرســل  يف ، وإن

األرض إال رشار  يف الـــريح الطيبـــة فتقـــبض أرواح كـــل املـــؤمنني ثـــم ال يبقـــى
 يف ًاخللـــــق وعلـــــيهم تقـــــوم الـــــساعة، إذا فـــــال منافـــــاة بـــــني التعليـــــل املـــــذكور

ك  احلــديث وبــني أن يكــون هــذا التعليــل ضــمن تعليــل طبــي كــام دل عــىل ذلــ
ليــــه الــــسالم أو هنيــــه بعــــدم الــــدخول إىل األرض التــــي فيهـــــا أمــــر الرســــول ع

 يف ًالطــاعون، ملــاذا ال يقــال هنــا أيــضا فليــدخل وليتوكــل عــىل اهللا؟ كــام جــاء
ًحـــديث الرتمـــذي أن جمـــذوما، أي رجـــل مـــصاب بـــداء اجلـــذام جلـــس يأكـــل 
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 هــذا لـو صــح »ً ثقـة بـاهللا وتــوكال عليـهْلُكــ«: مـع الرسـول عليــه الـسالم فقــال لـه

ُ نقــول أنــه جيــوز للــسليم أن خيــالط املــريض املــصاب بــداء يعــدي جلــاز أن
ًبـأمر اهللا عـز وجـل يمكـن أن خيالطـه تـوكال عـىل اهللا هبـذا احلـديث لـو صــح؛ 

 يف ًولكـــــن احلـــــديث أوال ضـــــعيف، ثـــــم هـــــو بظـــــاهره ينـــــايف حـــــديث مـــــسلم
 جـــاءه رجــل مـــصاب بـــداء اجلـــذام ليبايعـــه ص صــحيحه الـــذي فيـــه أن النبـــي

 ومل يبايعــه باليـــد كـــام هـــي »ارجــع فإنـــا قـــد بايعنـــاك«: لـــهعــىل اإلســـالم فقـــال 
 .السنة، وضح لك إن شاء اهللا

  )٠٠: ٢٣: ٢٨/ ٢١٢" (اهلدى والنور"
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، قـــال بعـــض »مـــن اســـرتقى أو اكتـــوى فقـــد بـــرئ مـــن التوكـــل«: صقـــول النبـــي : ســـؤال
هــذا التطعــيم اآلن يــا  يف ض، هــل يــدخلأنــه املقــصود بــه الكــي للــصحيح قبــل املــر: العلــامء

 شيخ الذي حيدث من أجل الوقاية من األمراض، التطعيم؟
واجــب ومــستحب، : التوكــل نوعــان) فقــد بــرئ مــن التوكــل(: ًأوال :الــشيخ

 فإذا عرفت أن التوكل املذكور هنا من نوع املستحب هان األمر واضح؟
 .أي نعم :مداخلة

  )٠٠: ٤٨: ١٤/ ٧١٩(" اهلدى والنور"
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 ...»هل جيوز استخدام لفظ التوكل بدل االعتامد؟«: السؤال
 توكلت عليك؟: يعني :الشيخ
 هل جيوز يقول ليس هلا توكل إال عىل أخيها؟ :مداخلة
 .بس التوكل له معنى رشعي غري لفظة االعتامد, ال :الشيخ
 . آه:مداخلة
 .فال جيوز, نعم :الشيخ

  ) طريق اإلسالم٠٠: ١٩: ٠٥/ ٣٢٦" (اهلدى والنور " 
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 ]:صقال رسول اهللا [
 .»الدار والفرس وإن يك من الشؤم يشء حق ففي املرأة«
  : ]قال اإلمام[

لـــــو كـــــان :  ألن معنـــــاه،يشء يف و احلـــــديث يعطـــــي بمفهومـــــه أن ال شـــــؤم
يشء  يف  لكنـــه لـــيس ثابتـــا،هـــذه الثالثـــة يف  لكـــان،يشء مـــا يف ًالـــشؤم ثابتـــا

 .ًأصال
 إنـــــام "أو ."ثالثـــــة  يف  الـــــشؤم"بعـــــض الروايـــــات بلفـــــظ  يف و عليـــــه فـــــام

 .اهللا أعلمو.ترصف من بعض الرواة، و فهو اختصار"ثالثة  يف الشؤم
  ).١/٢/٨٠٤"(الصحيحة"
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 ]: صقال رسول اهللا [
 .»الدار والفرس واملرأة: ثالثة يف إنام الشؤمو ال طرية وال عدوى«
  : ]قال اإلمام[

 فكأنــه روايـة بـاملعنى؛ فإنــه ،بظــاهره يثبـت الـشؤم "..إنـام الـشؤمو": قولـه
 .اإلسالم يف ال شؤم

  ).٢/٤١٦"(الصحيحة"
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 ]: أنه قالصروي عن النبي [
ًإن لكل يوم نحسا«   .»ً فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة ؛ٍ
 )منكر(
  : ]قال اإلمام[

 يف وإين ألشــــــــم منــــــــه رائحــــــــة التــــــــشاؤم والتطــــــــري، وال يشء مــــــــن ذلــــــــك
يـــوم  الــشهر يف  آخــر أربعـــاء": ، ونحــوه حـــديث- كـــام هــو معلـــوم-اإلســالم

 .-)١٥٨١( كام تقدم بيانه برقم -وهو موضوع."نحس مستمر 
  ).٤٣٧-١٤/١/٤٣٦"(الضعيفة"
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 ]: صقال رسول اهللا [
 .»الفرس  واملرأة وة من الدارَِريالط: كان أهل اجلاهلية يقولون«
  : ]قال اإلمام[

  فمــنهم مــن رواه كــام،لفظــه يف ومجلـة القــول أن احلــديث اختلــف الــرواة
أولــه مــا يــدل عــىل أنــه ال طــرية أو شــؤم  يف  ومــنهم مــن زاد عليــه،الرتمجــةيف 

 فـــروايتهم هـــي ،عليـــه األكثـــرون، و"د كـــام قـــال العلـــامءو مهـــا بمعنـــى واحـــ"
ـــك بحـــديث ، و فيجـــب قبوهلـــا، ألن معهـــم زيـــادة علـــم،الراجحـــة قـــد تأيـــد ذل

ك قــد قــال ، وعائــشة الــذي فيــه أن أهــل اجلاهليــة هــم الــذين كــانوا يقولــون ذلــ
 : )١٢٨ص( " اإلجابة " يف الزركيش

ب إن شـــاء اهللا هـــذا أشــبه بالـــصوا يف روايــة عائـــشةو:  قــال بعـــض األئمـــة"
الـــسالم  و ملوافقتــه هنيــه عليـــه الــصالة)يعنــى مـــن حــديث أيب هريـــرة(تعــاىل 

 يـــدخل اجلنـــة ": تركهـــا بقولـــه يف ترغيبـــه وكراهتهـــا، وعـــن الطـــرية هنيـــا عامـــا
ال ، وال يــــــسرتقونوهــــــم الــــــذين ال يكتــــــوون  وســــــبعون ألفــــــا بغــــــري حــــــساب،

 ." وعىل رهبم يتوكلون ،يتطريون
 إىل اإلمـام الطحـاوي رمحـه اهللا " بعـض األئمـة ": قد أشار بقولـهو: قلت
 مــشكل اآلثــار " يف فقــد ذهــب إىل تــرجيح حــديث عائــشة املــذكور ،تعــاىل

 قـــال، وهـــذا املوضـــوع يف بـــه خـــتم بحثـــه و" رشح املعـــاين " يف نحـــوه، و"
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 ففـي هـذا احلـديث مـا يـدل عـىل غـري مـا دل ": معنـاه يف ما وحديث سعديف 

 يعني حديث ابن عمـر بروايـة عتبـة بـن مـسلم ومـا( ،عليه ما قبله من احلديث
ك أن ســعدا، و)معنــاه عــن ابــن عمــريف  ،  حــني ذكــر لــه الطــريةًنتهــر ســعيداا ًذلــ
يشء  يف إن تكــن الطــرية:  ثــم قــال،ال طــرية:  أنــه قــالص أخــربه عــن النبــيو

ــام قــال، و فلــم خيــرب أهنــا فــيهن،الفــرس والــدار وففــي املــرأة  يف إن تكــن: إن
 يشء يف لو كانت تكون : أي،يشء ففيهن
 ."يشء  يف هؤالء الثالث فليست يف  فإذ مل تكن،هؤالء يف لكانت

  ).٦٩٣-٦٩٢، ٢/٦٨٩"(الصحيحة"
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املـــرأة  يف الـــشؤم«: صالـــصحيحني، يقـــول الرســـول  يف حـــديث ابـــن عمـــر: ســـؤال

 فام فقه هذا احلديث؟» والدار والفرس
الـشؤم، وجــاء بلفـظ هبــذا : اهـذا احلــديث جـاء بلفظــني هـذا أحــدمه :الـشيخ
ـــى يشء  يف لـــو كـــان الـــشؤم: إنـــام الـــشؤم، لكـــن اللفـــظ الـــصحيح هـــو: املعن
 يف هــذه األنــواع الثالثــة، لــو كــان الــشؤم هــذا الــذي عليــه االعــتامد يف لكــان

ـــــة هـــــذا احلـــــديث عـــــن النبـــــي  ؛ ألن األلفـــــاظ األخـــــرى مـــــع كوهنـــــا صرواي
ًمرجوحــة روايــة فهــي خمالفــة للنــصوص الــرصحية التــ  يف ال شــؤم: ي تقــولً

اإلســالم، فقــد هنــى الرســول عليــه الــسالم عــن التطــري  يف ال طــرية..اإلســالم
ــف يقــره وجيــزم بوجــوده الــدار واملــرأة والفــرس، ال هــذا مــن حيــث  يف فكي

 يشء لكــان يف لــو كــان الــشؤم: الروايــة شــاذ والروايــة املحفوظــة الــصحيحة
 .السؤالاملرأة والدار والفرس، هذا هو اجلواب عن هذا يف 
  )٠١:٠٨:١١) /أ١٤(فتاوى جدة (
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 ]: صقال رسول اهللا [

 .»أصدق الطري الفأل ، والعني حق، واهلام يف ال يشء«
  : ]قال اإلمام[

 ": " النهايـــــة " يف  قـــــال ابـــــن األثـــــري،)هامـــــة( هـــــو مجـــــع )هـــــام(اعلـــــم أن 
أهنـــم كـــانوا ذلـــك ، واحلـــديث يف هـــو املـــراد، و واســـم طـــائر،الـــرأس: اهلامـــة

كانـت العـرب : قيـل، وهـي البومـة:  وقيـل،هي من طري الليل، ويتشاءمون هبا
 فـإذا ،اسـقوين:  فتقـول،تزعم أن روح القتيل الذي ال يدرك بثـأره تـصري هامـة

 ."..أدرك بثأره طارت

 ).١٠٩٠، ٦/٢/١٠٨٨"(الصحيحة"
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 منــــــا ومـــــا رشك الطـــــرية«: ص اهللا رســــــول قـــــال: قـــــال مــــــسعود ابـــــن عـــــن
 .»بالتوكل اهللا يذهبه ولكن..إال

 مـسعود ابـن قـول مـن الـخ »..منـا ومـا«: قـول: قلت ]:املوارد يف قال اهليثمي[
 ]:ًفعلق اإلمام قائال[

ك  يف أنــه مــدرج واملؤلــف تبــع: يعنــي: قلــت مــن » ســليامن بــن حــرب«ذلــ
وهـــو مـــن , فـــيام حكـــاه الرتمـــذي, لـــذي نقلـــه عنـــهوهـــذا هـــو ا, شـــيوخ البخـــاري

وكلهـم ثقـات ال مغمـز -الغرائب عندي؛ ألنـه يـستلزم ختطئـة الثقـة مـن رواتـه
حتـــى , ًومل أزل مــستنكرا هلــا, وهــذا خـــالف األصــول, بمجــرد الــدعوى-فــيهم

ـــرصحيامـــن ســـبقني إىل-واحلمـــد هللا-وجـــدت ـــك تلوحيـــا أو ت ً ذل فهـــذا هـــو , ً
ِشـعبه« يف البيهقي يشري َ هـذا : يقـال: )٦٢/ ٢(إىل متـريض الـدعوى بقولـه » ُ

 .من قول عبد اهللا بن مسعود
 يف فــــــأورد احلــــــديث, هــــــذا التمــــــريض عبــــــد احلــــــق األشــــــبييل يف وتبعــــــه

كـــام نـــص , وهـــي خاصـــة بـــام صـــح مـــن احلـــديث عنـــده, »األحكـــام الـــصغرى«
عقبـه مثـل قـول البيهقـي ) ٥٢١/ ٢(ثـم أكـد بـذلك بقولـه , »املقدمـة« يف عليه

 ).٣٠/ ٣(اإلحكام الوسطى  يف  وكذا قال,املذكور



 
 

٤٢ 
بيــان «كتابــه القــيم  يف ثــم رصح بــرد الــدعوى احلــافظ ابــن القطــان الفــايس

 : ؛ فقال)٣٨٧/ ٥(عقب قول عبد احلق املذكور» الوهم واإلهيام
إنـه مـدرج؛ إال أن : الـسياق ال ينبغـي أن يقبـل ممـن يقـول يف كل كـالم مـسوق

 .وقد وضعت فيه كتب,  املحدثنيوهذا الباب معروف عند, جييء بحجة
أن أبــــــا حــــــاتم الــــــرازي مــــــن : ومــــــن املعــــــروف عنــــــد أهــــــل العلــــــم: قلــــــت

اســــــتنكار  يف ًومــــــن أوســــــع احلفــــــاظ خطــــــوا, هــــــذا املجــــــال يف املتــــــشددين
 .من هذا احلديث» العلل«ومع ذلك فقد خال كتاب ابنه , األحاديث

 »رشك«ولعـــل احلامـــل عـــىل تلـــك الـــدعوى إنـــام هـــو الوقـــوف عنـــد لفظـــه 
ـــق بـــالنبي املـــراد هبـــا رشك اجلاهليـــة؛ فإهنـــا كانـــت :  فـــأقولص الـــذي ال يلي

, »...ومـــا منـــا إال«: صًوهـــذا لـــيس مـــرادا مـــن قولـــه , تـــصدهم عـــن حاجـــاهتم
فهـذا التوكـل , ثـم يـرصفه بالتوكـل عـىل اهللا, نفـسه يف وإنام قد جيـده الـشخص

حــديث  يف وهـذا رصيـح, ممـا كلـف بــه العبـد بخـالف مــا جيـده فإنـه ال يملكــه
:  ومنـا رجــال يتطـريون؟ قــالصمعاويـة بـن احلكــم الـسلمي؛ أنــه قـال للنبــي

 .)٧٠/ ٢(رواه مسلم » صدورهم؛ فال يصدهنم يف ذاك يشء جيدونه«
وقـد صـح , ًفـضال أن يـصفه بالـرشك, فلم ينكر عليهم ما جيدون مـن الطـرية

 يف وهـــو خمــــرج, »مــــن ردتـــه الطـــرية فقـــد قــــارف الـــرشك«:  أنـــه قـــالصعنـــه
ويبطــــل ,فهــــذا يوضــــح متــــام التوضــــيح حــــديث البــــاب,)١٠٦٥(» ةالـــصحيح«

 !فتأمل,اإلدراج املدعى
  ).٣٨-٢/٣٧"(الظمآنصحيح موارد "



 
 

٤٣ 

 
، يــسار يــا شــيخ لــو »ى بنــافع وبركــة ويــسارَّسمُألهنــني أن يــ«فيــه حــديث يــا شــيخ : الــسائل

 يشء؟  يف ًلته مثال هل فيه تزكيةًذكرت يشء ملاذا املنع مثال، ما ص
 .يسار من اليرس: اجلواب
 .نعم :السؤال
ــرس؟ ] فــإذا ســألت[: اجلــواب هــل هنــا يــسار؟ يعنــي كــام لــو قلــت هــل هنــا ي

 .ال، هذا مدعاة للتطري وليس تزكية: تقول
 االسم يسار يا شيخ أال يقارب اسم سهل؟ : السؤال
 .املوضوع يف ال يوجد قياس: اجلواب
 .ي نعمأ: السؤال
ما دام جاء الـنص فـنحن نوجـه الـنص وال نقـيس عليـه إال إذا كـان : اجلواب

 .ممكن أن نقيس...هناك قياس كام يقال أولوي
  )٠٠: ٤٥: ١٢/ ٢٠٩(" اهلدى والنور"



 
 

٤٤ 

ص 
  البخاري رواه. »صفر وال هامة وال عدوى ال«: ص اهللا رسول قال

 ]: قال اإلمام[
 يف »وال صـــفر«رشح  يف ل الـــشيخ عبـــد الـــرمحن بـــن حـــسن آل الـــشيخقـــا

ــــه  روى أبــــو «:  مــــا يــــيل٣٠٨ص » فــــتح املجيــــد رشح كتــــاب التوحيــــد«كتاب
الــــبطن  يف هـــي حيــــة تكـــون: غريـــب احلــــديث عـــن رؤبـــة أنــــه قـــال يف عبيـــدة

وعـــىل هـــذا ,  وهـــي أعـــدى مـــن اجلـــرب عـــن العـــرب,تـــصيب املاشـــية والنـــاس
 .تقدونه من العدوىفاملراد بنفيه ما كانوا يع

, وابـــن جريـــر,والبخـــاري,واإلمـــام أمحـــد, وممـــن قـــال هبـــذا ســـفيان بـــن عينـــة
  كــان أهــل اجلاهليــة يفعلونــهَامـِوالنفــي لــ, ه شــهر صــفربــاملــراد : وقــال آخــرون

ّالنـــيسء، وكـــانوا حيلـــون املحـــرم، وحيرمــــون صـــفر مكانـــه، وهـــو قــــول يف 
ــــك إن أهــــل : لروى أبــــو داود عــــن حممــــد بــــن راشــــد عمــــن ســــمعه يقــــو.مال

 فأبطـل النبـي صـىل الـه ,إنه شهر مـشؤوم: اجلاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون
 .عليه وسلم ذلك

وهــذا الــرشح ذكــره أبــو » ولعــل هــذا القــول أشــبه األقــوال: قــال ابــن رجــب
 ).٣٩١٥(باب الطرية رقم  يف داود
  ).٢/١٢٨٩"(حتقيق مشكاة املصابيح" 



 
 

٤٥ 

ص 
 إنـام الـشؤم«: صبارك اهللا فيـك يـا شـيخ حـديث أيب هريـرة الـذي يقـول فيـه النبـي : سؤال

يعنـــي قـــال بعـــض العلـــامء فـــيام اســـتدركته عائـــشة عـــىل » املـــرأة والـــدار والفـــرس: ثـــالثيف 
ــت رحــم اهللا أبــا هريــرة إنــام دخــل عــىل الــشطر األخــري مــن هــذا احلــديث، : الــصحابة أهنــا قال

 قاتــل اهللا اليهــود، تقــول إنــام الــشؤم«: ص ديث إنــام يقــول النبـي، فــأول احلــص فقـول النبــي
ثم ذكرت تكملـة احلـديث، فـام أدري مـا صـحة هـذه الزيـادة يـا شـيخ، وهـل هـذه » ..ثالثيف 

 هي مناسبة احلديث أم ال؟
 تعني بالزيادة ما يتعلق بحديث عائشة؟ :الشيخ
 .بحديث عائشة ملا استدركته عىل أيب هريرة :مداخلة
اســــــتدراك الــــــسيدة عائــــــشة ريض اهللا عنهــــــا صــــــحيح، لكــــــن هــــــذه  :الـــــشيخ

الـــصحة ال تنفـــي أن يكـــون حلـــديث أيب هريـــرة أصـــل صـــحيح، ولكـــن بغـــري 
 يف الواقـــع روي يف هـــذا اللفـــظ، وأنـــا عاجلـــت هـــذه املـــشكلة ألن احلـــديث

: ًالصحاح، فضال عام دوهنا، بألفاظ ثالثة، أحـدها مـا ذكـرت عـن أيب هريـرة
 يف لـو كـان الـشؤم«: وهـو الـصحيح: الثالـث .»الشؤم«: ين، الثا»إنام الشؤم«

 هـــذا اللفـــظ األخـــري هـــو الـــصحيح مـــن حيـــث اعــــتامد ،»هـــذا يف يشء لكـــان
ًصـــــاحبي الـــــصحيحني عليـــــه، وجمـــــيء أيـــــضا هـــــذا اللفـــــظ مـــــن طـــــرق كثـــــرية 
ًوعديــدة ترجحــه عــىل اللفظــني األولــني مــن حيــث أوال الروايــة ثــم مــن حيــث 

إنكــار  يف صعــة إن مل نقــل متـواترة عــن النبــي الدرايـة؛ ألن األحاديــث متتاب
ثالثــة، فهــذا يتنــاىف مــع  يف ثالثــة، أو إنــام الــشؤم يف التطــري، فــأن يقــال الــشؤم



 
 

٤٦ 
 »ال طـــرية«: تلــك األحاديـــث الكثــرية املـــشار إليهــا يف نفــي الــشارع احلكـــيم

ي موقفنـــــا مـــــن حيـــــث ِّقـــــوُ هـــــذا جيعلنـــــا ن»اإلســـــالم يف ال طـــــرية«: ويف لفــــظ
ثالثـــة،  يف يشء لكــان يف فــظ الثالـــث واألخــري لـــو كــان الـــشؤمالروايــة أن الل

وبـــذلك نخلـــص مـــن املـــشكلة التـــي تتبـــادر إىل الـــذهن مـــن اللفـــظ األول أو 
الثــاين، ونقــول هــذا جــاء مــن اختــصار بعــض الــرواة ولــيس مــن الــرضوري أن 
ـــام يمكـــن أن  ًيكـــون هـــذا االختـــصار مـــن بعـــض الـــرواة حادثـــا فـــيام بعـــد، وإن

ــــضا الــــذي أوصــــلوا احلــــديث إىل الــــسيدة يكــــون وقــــع فيــــه بعــــض ً الــــرواة أي
ك،  عائــشة، فهــي روت مــا ســمعت، والرســول عليــه الــسالم رد علــيهم بــال شــ

 .إنام الشؤم، هذه ليست عقيدة إسالمية
نحـــن نثبـــت الـــروايتني، روايـــة ودرايـــة، نثبـــت روايـــة عائـــشة ألنـــه ســـند : ًإذا

؟ ..خـري الثالـثصحيح، ونثبت روايـة عائـشة عـىل الرتجـيح وهـي بـاللفظ األ
 .نعم.أكثر من موضع يف السلسلة الصحيحة، يف وهذا أنا ذكرته

  )٠٠: ٣٨: ٠٣/ ٦٦٨(" اهلدى والنور"



 
 

٤٧ 

 
 ]: صقال رسول اهللا [
 .»األنواء  والنياحة و،األحساب يف التفاخر: أمتي يف ثالث لن تزال«
 ]:  ثم قال"اجلاهليةمن عادات ": مام بقولهترجم له اإل[
  : ]قال اإلمام[
 مــع ،املغــرب مـع الفجـر يف هــو الـنجم إذا سـقط، ومجـع نـوء: " األنـواء "

 يف املــــــراد االستــــــسقاء هبــــــا كــــــام يــــــأيت، واملــــــرشق يف طلــــــوع آخــــــر يقابلــــــه
 . أي طلب السقيا،احلديث املشار إليه

 العـرب  ألن؛أمـر األنـواء يف ص ظ النبـيَّلـَإنـام غ و": " النهاية " يف قال
أراد ، و فأمــا مــن جعــل املطــر مــن فعــل اهللا تعــاىل،كانــت تنــسب املطــر إليهــا

 فـــإن ،هـــو هـــذا النـــوء الفـــالين، ووقـــت كـــذا يف :" مطرنـــا بنـــوء كـــذا ": بقولـــه
 ."هذه األوقات  يف  أي أن اهللا قد أجرى العادة أن يأيت املطر،ذلك جائز

 ).٤١٠-٤/٤٠٩("الصحيحة"



 
 

٤٨ 

 
 ERROR! BOOKMARK....وحدیث فر من المجذوم.. ال عدوى: سالة في الجمع بین حدیثير

NOT DEFINED.  
  ٣............................................................................باب ثبوت العدوى شرًعا] ١[
  ٤................................................................................................باب منھ] ٢[

  ٥..............................؟ینفي العدوى من أساسھا» ال عدوى وال ِطَیرة«باب ھل حدیث ] ٣[

  ٨....................................................»وال ھامة..ال عدوى«: صباب معنى قولھ ] ٤[

  ٩.................................................باب نفي العدوى التي كان یعتقدھا أھل الجاھلیة] ٥[
»سدفر من المجذوم فرارك من األ«:  وحدیث»العدوى وال طیرة«: باب الجمع بین حدیث] ٦[

.............................................................................................................١١  
  ١٨..............................................................................................باب منھ] ٧[

  ٢١..............................................................................................باب منھ] ٨[
  وھل األخذ بأسباب منع العدوى طعن؟التوكل في باب ھل الفرار من أرض الطاعون طعن] ٩[

  ٢٣................................................................................................؟التوكلفي 
  ٣٢................................................................التوكل في  باب ھل التطعیم طعن]١٠[

  ٣٣............................................باب ھل یجوز استخدام لفظ التوكل بدل االعتماد؟] ١١[
  ٣٤...................................................اإلسالم في باب ال طیرة وال شؤم وال ھامة] ١٢[

  ٣٥............................................................................................باب منھ] ١٣[
  ٣٦............................................................................................باب منھ] ١٤[

  ٣٧........................................المرأة والدار والفرس في الشؤم: باب توجیھ حدیث] ١٥[
  ٣٩............................................................................................باب منھ] ١٦[

  ٤٠...................................................................................الھامة باب ذكر] ١٧[
  ٤١..............................قلبھ من التطیر في دم المؤاخذة بما قد یجده المرءع في باب] ١٨[

  ٤٣...................................................باب منع التسمي بیسار ألنھ مفضاة للتطیر] ١٩[

  ٤٤............................................................ال صفر: صباب معنى قول النبي ] ٢٠[



 
 

٤٩ 
  ٤٥...................................................»..ثالثة  فيالشؤم«: صباب معنى قولھ ] ٢١[

  ٤٧................................................................باب األنواء من عادات الجاھلیة] ٢٢[
  ٤٨...................................................................................................الفھرس

 


